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Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 18.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Oftenesheia – Plan ID 201812 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Sak PS 164/19 utsettes.
Detaljreguleringsplan for Oftenesheia-Plan II 201812 tilbakesendes rådmann med følgende
bestilling: Det skal innreguleres en ekstra sjøbod som vist til i innspill fra Nils Andersen i mail
dat. 12.09-2019
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Utsettelsesforslag fra FRP

Rådmannens forslag
Utsettelsesforslag falt med 6 mot 3 (FRP, KRF) stemmer
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for Oftenesheia – Plan ID 201812 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Repstad Eiendom AS utarbeidet detaljregulering for
Oftenesheia.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge nye arealer til boligområder, infrastruktur,
friområder og småbåthavn i henhold til områderegulering for Kjellandsheia syd. Planområdet
omfatter boligbebyggelsen B308 og B310 i områdereguleringen.

Utsnitt av områderegulering for Kjellandsheia syd
Dagens situasjon:
Planområdet ligger vest for Oftenesveien og sør for Leireveien, og er på totalt ca. 95 daa.
Planområdet er i all hovedsak skogkledd. Det er registrert en mindre sti i nordre del av
planområdet retning vest-øst gjennom dalsøkket, samt i dalen i sør, retning vest-øst. Disse
stiene er knyttet sammen i øst. Det reguleres inn to eksisterende boenheter i planen, men ellers
er planområdet ubebygget.
Vest for planområdet ligger friområde og sjø, mot nord eksisterende boligområde, mot øst
tilstøtende landbruksareal, og mot sør grønnstruktur og eksisterende boligområde. Åsryggen
mot vest og sjøen utgjør en del av rekreasjonsområdene. Fra boligområdet er det atkomst ut til
grøntområdet flere steder. Planområdet omkranses av grønnstruktur.

Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse (vedlegg 1-4).
Vedlagt er også landskapsplan, tekniske planer for veg og VA, biologisk mangfold-rapport og
trafikknotat for Leireveien (vedlegg 5-8).

Planområdet omfatter 45 nye boenheter med mulighet for 39 sekundærleiligheter, samt 2
eksisterende boliger. Hovedvegsystemet er forlengelse av den kommunale vegen Oftenesheia,
som prosjekteres østover til nytt kryss, hvor vegen går videre mot nord og sørvest til toppen av
Oftenesheia. Det reguleres nytt fortau langs deler av atkomstvegen inn i planområdet. Sør i
planområdet reguleres småbåthavn, samt grønnstruktur. Nordvest i planområdet reguleres
kvartalslekeplass med badestrand ved sjøen.
Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte den 20.11.18, og meldt oppstart per brev til berørte parter den
05.12.18, samt annonse i Søgne og Songdalen Budstikke den 12.12.18. Det kom inn 11 innspill
til varselet om oppstart, som er oppsummert og kommentert av regulanten i planbeskrivelsen.
Planforslaget var på høring i perioden 17.06.19 – 05.08.19, det kom 8 uttalelser som er
oppsummert og kommentert under. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 9. Regulantens
kommentar til innspillene ligger også vedlagt.
Det ble etter høringen gjort noen endringer i planen, og det reviderte forslaget ble sendt på en
begrenset høring i perioden 29.08.19 – 12.09.19. Etter høringsfristens utløp har det kommet inn
3 merknader, som også er oppsummert og kommentert.
Norges vassdrags- og energidirektorat, 24.04.19
NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor
ikke konkret uttalelse i denne saken.
Administrasjonens kommentar:

Tas til etterretning.
Fylkesmannen i Agder, 27.06.19
 Fremmer innsigelse til småbåtanlegget BBS1 og BBS2. Innsigelsen til BBS1 kan
frafalles dersom det kun tillates anlagt naturtilpasset brygge langs fjellsiden.
Innsigelsen til BBS2 frafalles dersom sjøbodene tas ut.
 Faglig råd om at det etableres fortau langs alle samleveiene.
 Faglig råd om at det sikres en snarvei fra vestenden av vei o_SKV2 ned til
kvartalslekeplass o_GF1 og fortau o_SF1 ved parkeringsplassen o_SPP1.
Administrasjonens kommentar:
 For å imøtekomme innsigelsen er alle sjøboder på BBS1 nå tatt ut, og det tillates kun
anlagt naturtilpasset brygge langs fjellsiden. BBS2 er foreslått utvidet litt lenger inn i
bukta, og det foreslås at de to bodene på denne siden av bukta opprettholdes i planen.
 Alle vegene er adkomstveger (området har 45 boliger). Det er lagt inn fortau på den
første strekningen som alle vil benytte.
 Det er ikke aktuelt med en snarvei som beskrevet, da det er veldig bratt her.
Kystverket, 28.06.19
Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet,
jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Dette gjelder også for tiltak som er i tråd med en
vedtatt arealplan. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Vest-Agder fylkeskommune, 04.07.19
 Anbefaler at det utarbeides illustrasjoner som viser hvordan terrenginngrepet for å
etablere BBS1 vil se ut fra strandsonen.
 Plangrenser kommer delvis i konflikt med lokalitet ID 173475 (gnr 31/ bnr 2, 4 og 51).
Vi ber kommunen og tiltakshaveren om enten å justere grenser og ekskludere
lokaliteten fra planen, eller regulere den til bevaring (hensynssone H730).
Administrasjonens kommentar:
 Planen er nå endret, og det tillates kun en naturtilpasset brygge langs fjellsiden.
 Avgrensning av lokaliteten ble endret i forbindelse med områdeplanen. Dette er ikke
justert i Askeladden, men det er nå avklart med Fylkeskonservator at dette skal bli
oppdatert, og at det ikke skal gjøres noen endring av grensen i planen.
Avfall Sør, 10.07.19
Ved regulering av nye utbyggingsområder skal avfallsløsning etableres i henhold til
avfallsteknisk norm. Utgangspunktet er at nedgravd løsning skal velges ved mer enn 30
boenheter, forutsatt at øvrige krav i normen kan oppnås. Vi kan ikke se at det er gjort
vurderinger i planforslaget som tilsier at kravet til nedgravd løsning ikke skal legges til grunn.
Vi ber om at det gjøres en vurdering av om det skal reguleres inn områder for nedgravd
avfallsløsning.
Administrasjonens kommentar:
Det er nå gjort vurderinger av avfallsløsning, og området oppfyller ikke krav om nedgravd
løsning. Det vil bli lagt opp til avfallshåndtering på den enkelte boligtomt med

beholderløsninger. Dette er avklart med Avfall Sør i etterkant av innspillet. Planbeskrivelsen er
revidert, jf. pkt 6.9.
Statens vegvesen. 12.07.19
 Før vi kan ta stilling til om rekkefølgekrav om utbedring av Leireveien, i gjeldende
områdereguleringsplaner, kan fravikes, må det utarbeides en trafikkberegning som mer
konkret beskriver omfang og fordeling av trafikken.
 Detaljreguleringsplanen for Tangheia-Osebakken - rekkefølgekrav om utbedring av
fylkesvegen videreført. Dette avviker fra øvrige detaljreguleringsplaner i samme
område, som nå er på høring, og det fremstår som uklart hva kommunen mener.
 Bestemmelsene 2.3, bokstav c: «Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse
innenfor planområdet, skal nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg
være etablert.» Hva som menes med bestemmelsen er omtalt i saksutredningen, men
det må også fremgå av planbeskrivelsen.
Administrasjonens kommentar:
 ViaNova har nå foretatt trafikkberegning som viser fordeling av trafikken (vedlegg 8).
Det er etter dialog med vegvesenet kommet frem til at det i denne planen ikke er behov
for å knytte rekkefølgekrav til Leirevegen, men at det holder med rekkefølgekrav
knyttet til utbedring av broen.
 Planen for Tangheia-Osebakken ble sendt på høring før det ble gjort nye vurderinger av
Leirevegen. Det er nå avklart med vegvesenet at rekkefølgekravet kan tas ut, og at det
heller legges inn krav om utbedring av broen, som i planen for Oftenesheia.
Bestemmelsene til planen blir oppdatert før den skal opp til sluttbehandling.
 Rekkefølgekrav om nytt kryss på eksisterende E39 er nå også omtalt i planbeskrivelsen.
Helge Nygård, 05.08.19
Jeg reagerer på at mitt område (31/1) er endret fra gult til grønt i reguleringsplanen.
Mitt areal er tenkt som plass for sjøboder og båtplasser for båtplasser for Tangheia. Dette er
tidligere forsøkt regulert i reguleringsplanen for Tangheia, men da fikk vi beskjed om at dette
måtte gjøres som en del av planen for småbåthavn. Jeg reagerer på at området er endret til
friområde og båtplassene i sjøen er forsøkt fjernet og at adkomsten til eksisterende båtplasser
er blitt dårlig.
Jeg mener at det må gjøres likt på begge sider av bukta slik at begge grunneiere kan benytte sitt
areal på en likeverdig måte.
Administrasjonens kommentar:
Småbåtanlegget BBS2 er nå utvidet i nord, og lenger inn mot o_GF5 som i
områdereguleringen. VFE er utvidet slik at det blir tilstrekkelig manøvreringsareal.
Nils Andersen og Stig Trydal, 05.08.19
 Området BBS2 bør utvides helt inn til o_GF5. Dette er i henhold til områderegulering.
 Ubalansert utnyttelse fra utbyggers side når det gjelder sjøboder/ båtplasser. Området
avsettes til sjøboder og tilhørende bryggeanlegg. Dette mener vi må balanseres slik at
det blir lik utnyttelse på begge sider av bukten. Vi ønsker primært større men færre
sjøboder for dette området. Sjøboden på 31/68 er ca 50m2 grunnflate og over to etasjer.
Vårt forslag for område BBS2 er at det tillates sjøboder på 25m2
 Område VFE må tillates til båtplasser med tilhørende bruk av fortøyningsanordninger,
utriggere og tilstrekkelig manøvreringsmuligheter i tilknytning til dette
 Det bør etableres tilknytning av sti mellom det nye friområdet og stier som ligger i
området.
Administrasjonens kommentar:






BBS2 utvides lenger inn mot o_GF5.
Alle sjøboder i BBS1 er nå tatt ut, mens det tillates etablert to sjøboder på 15 m2 i
BBS2.
I VFE tillates ikke tiltak som hindrer ferdsel i sjø, men BBS2 er utvidet. VFE er også
utvidet slik at det blir tilstrekkelig manøvreringsareal for BBS2.
Stier i friområdet bevares.

Uttalelser til den begrensede høringen:
Fylkesmannen i Agder, 02.09.19



Kommunen har imøtekommet innsigelsen knyttet til småbåtanlegget BBS1.
Innsigelsen knyttet til de to sjøbodene innenfor BBS2 er ikke imøtekommet, men
Fylkesmannen har etter en ny vurdering kommet til at det kan knytte seg spesielle
forhold til dette stedet. Innsigelsen trekkes på dette grunnlaget.

Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Vest-Agder fylkeskommune, 05.09.19
Har ingen merknader til saken.
Nils Andersen og Stig Trydal, 12.09.19
Er tre grunneiere i strandsonen i sydlig del av Juviga, og en av grunneierne vil nå ikke få
sjøbod. Sjøbodene vil være svært små i forhold til den store sjøboden som er 50m2 på to
etasjer og nærmere 6 meter mønehøyde i Juviga 34. Beliggenheten vil være med svært liten
landskapsvirkning og ligger under en høy hei som vil gjøre dem tilnærmet usynlige.
Ber om at antallet sjøboder endres fra to til tre, og endre arealet til 20m2 og mønehøyde på 4,5
meter.
Administrasjonens kommentar:
I utgangspunktet rettet Fylkesmannen innsigelse til de to sjøbodene, men vi har nå kommet til
enighet om at vi kan opprettholde de to sjøbodene som opprinnelig lå i planen. Vi vil derfor
ikke legge inn enda en sjøbod eller endre på størrelsen.
Dersom det skulle bli vedtatt å legge inn en til sjøbod må planen sendes på en ny høring.
Saksutredning:
Planforslaget følger områderegulering for Kjellandsheia syd. Det er kun noen endringer sør i
planområdet. Terrenget fra sjøen og opp til flaten i øst har for stor stigning for tilrettelegging
for bilkjøring. Tidligere regulert felles kjøreveg er dermed endret til turveg og tilstøtende areal
regulert til friområde.
Større arealer av planområdet som er regulert til «boligbebyggelse» i områdereguleringsplan
for Kjellandsheia Syd, er i planforslaget regulert til friområder i randsonene. Gjennomførte
tiltak medfører ingen praktiske konsekvenser i forhold til de føringer som er gitt i overordnet
plan. Arealdisponeringen er mer grundig vurdert i forhold til arealdisponering, egnethet og
praktiske hensyn i områdeplanen.
De 45 nye boenhetene kommer på to åsrygger og vil få gode lys- og solforhold. Planområdet er
omsluttet av bratte skråninger med blandingsvegetasjon. Høydedragene med boligfelt er
senket, men det er søkt å bevare vegetasjonen i skråningene rundt for å redusere
silhuettvirkningen fra omgivelsene. Grøntdragene trekkes opp mellom boligfeltene i det nordre

området for å skape en buffer mot omgivelsene. Området vil få helt annen karakter som følge
av at det endres fra et skogsområde til et utbygd byggeområde. Det vil være behov for
nedskyting av fjell og tilsvarende noe oppfylling av terreng, dette for bl.a. å oppfylle krav til
stigning på veger og byggbare og tilgjengelige boligtomter. Lokalt uttak av stein kan brukes til
massetak i området til veibygging. Stedets karakter vil endres fra et naturområde med
påstående skog og vegetasjon, til et attraktivt boligområde med infrastruktur, lekeplasser og
randsoner som grønnstruktur i planområdet.
Rekkefølgebestemmelser:
Det er ikke lagt inn krav om utbedring av Leireveien da det etter nyere vurderinger er kommet
frem til at trafikkbildet i området vil bli endret som følge av nye samleveier i tilknytning til nye
boligfelt. I stedet for å benytte seg av Leireveien som adkomst til feltene, vil sannsynligvis
heller nye veier bli benyttet. En begrenset utbedring av sideterrenget langs noen deler av
Leirevegen er imidlertid lagt inn som rekkefølgekrav i planen for Kjellandsheia vest, mens det
i planen for Oftenesheia knyttes rekkefølgekrav til utbedring av eksisterende bru på fv. 204
(Leireveien) ved kryss til Kjellandsheia.
Det arbeides for tiden med en områderegulering for Kjellandsheia nord. Denne planen
regulerer ny adkomst til E39, samt ny kopling til Vedderheia og Lunde skole.

Det ligger inne i bestemmelsenes pkt. 2.3 c) et krav om at nytt kryss på eksisterende E39 med
tilhørende veganlegg skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse
innenfor planområdet. Tilhørende veganlegg er å forstå som anlegget i sin helhet, som vist i
utsnittet over, inklusiv forbindelsen over til Lunde.
Det er ellers lagt inn en rekke rekkefølgebestemmelser knyttet til etablering av lekeplasser,
veianlegg, parkeringsplasser og grønnstruktur.
Barn og unge:
Barns og unges interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og områdets bruk som
rekreasjonsområde. Mot vest er det et større friområde som er opparbeidet som
rekreasjonsområde, og arealer ned mot sjøen er tilrettelagt med stier, lek og badeplasser. Det
reguleres tre offentlige lekeplasser som er fordelt jevnt ved de nye boligområdene. Det er to
sandlekeplasser, og nordvest i planområdet reguleres det kvartalslekeplass med badestrand ved
sjøen. I tillegg er som nevnt rekkefølgekravet om opparbeidelse av nærmiljøanlegg i
områderegulering for Kjellandsheia syd videreført.
Planforslaget ble presentert for elever ved Samfundets skole, som kom med innspill til planen.

Friområde o_GF1 med badestrand
Det blir trafikksikre løsninger med separate fortau på den nye atkomstvegen inn til midten
av feltet. Stiforbindelsen mellom eksisterende og nytt boligområde gjør at barn og unge kan
ferdes på snarveg gjennom området. Nærhet til sjø og vann legger til rette for fri lek.
Det vurderes at barn og unges interesser er ivaretatt i planforslaget.
Naturmangfold:
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet, hverken på land eller i sjøen.
Naturmuseum og botanisk hage, universitetet i Agder har gjennomført registrering av biologisk
mangfold (se rapport vedlegg 7). Det er ikke registrert spesielle forhold, med unntak av
Sivspurv og villeple i randsonen ut mot jordene i øst. Disse områdene reguleres til
grønnstruktur.
Kulturminner og kulturmiljø:
Det er ikke registrerte automatiske fredete kulturminner eller andre kulturmiljø innenfor
planområdet. Det er registrert flere automatiske fredete fornminner i nærheten av planområdet,
men de blir ikke berørt av planforslaget.
Norsk Maritimt Museum (NMM) gjennomførte arkeologisk registrering i bukta i 2013. NMM
har ikke behov for gjennomføring av nye undersøkelser. Det er ingen registreringer i
sjøområdet.
Konklusjon:
Etter høringen av planen et det gjort noen endringer:
 Alle sjøbodene på BBS1 er tatt ut, og det tillates nå kun en naturtilpasset brygge langs
fjellsiden.
 BBS2 er noe utvidet i nord og lenger inn mot o_GF5.
 VFE er utvidet for at BBS2 skal få tilstrekkelig manøvreringsareal.
 Trafo er flyttet fra o_SPP1 til o_SPP3.
 Nye rekkefølgekrav er tatt inn:
o Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor
plangrensen til områdeplan «Kjellandsheia Syd, Plan ID 201219» skal turstier,
friområder, grøntanlegg langs Kjellandsheia og Uffortjønna være opparbeidet
som vist i områdeplan og grønnstrukturplan for Kjellandsheia datert 14.11.2014.
o Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor plangrensen
til områdeplan «Kjellandsheia Syd, Plan ID 201219» skal friområdet o_FO312 i

områdeplanen være opparbeidet som vist i grønnstrukturplan for Kjellandsheia
datert 14.11.2014.
Etter det ble gjort endringer i planen ble den sendt på en ny begrenset høring og Fylkesmannen
trakk innsigelsen. Administrasjonen vurderer at planforslaget er i tråd med overordnet
områdereguleringsplan for Kjellandsheia syd.
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas med ovennevnte endringer.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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§1

201812
Rev A 03.09.2019
Rev A 10.09.2019

FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, samt sikre
rekreasjonsområder og friområder innenfor planområdet.
Området er regulert til følgende formål:
•

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
o Frittliggende småhusbebyggelse, BFS2 - BFS10 og BFS20- BFS21
o Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1
o Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1
o Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS1-BBS2
o Uteoppholdsareal, BUT1-BUT2
o Lekeplass, o_BLK1-o_BLK2

•

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
o Kjøreveg, o_SKV1 - o_SKV2 og f_SKV1 - f_SKV6
o Fortau, o_SF1
o Gang og sykkelveg, o_SGS1 – o_SGS2
o Annen veggrunn – tekniske anlegg
o Parkeringsplasser (på grunnen), o_SPP1 – o_SPP3 og SPP1

•

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
o Turveg, o_GT1 – o_GT3
o Friområde, o_GF1 – o_GF6

•

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)
o Landbruksformål, LL1 - LL2

•

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)
o Ferdsel, VFE
o Småbåthavn, VS1
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§2

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Nærmiljøanlegg, kvartalslekeplasser, lekeplasser
a) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 10 boenheter i områdene «BFS7 – BFS10» og
«BKS1», skal «o_BLK1 og o_BLK2» være ferdig opparbeidet.
b) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor plangrensen til tidligere
kommunedelplan for Kjellandsheia (Plan ID 20110616-1), skal nærmiljø-anlegg/park
o_NM301 i områdeplanen «Kjellandsheia Syd, Plan ID 201219» være etablert.

2.2 Grønnstruktur
a) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 10 boenheter i områdene «BFS7 – BFS10» og
«BKS1», skal «o_GT1 og o_GT3» være ferdig opparbeidet.
b) Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak i formålene «VS1» og «BBS1», skal «o_GT2» være
ferdig opparbeidet.
c) Før det gis i igangsettingstillatelse til mer enn 25 boenheter innenfor planområdet, skal
«o_GF1» være ferdig opparbeidet.
d) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor plangrensen til
områdeplan «Kjellandsheia Syd, Plan ID 201219» skal turstier, friområder, grøntanlegg langs
Kjellandsheia og Uffortjønna være opparbeidet som vist i områdeplan og grønnstrukturplan
for Kjellandsheia datert 14.11.2014.
e) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor plangrensen til
områdeplan «Kjellandsheia Syd, Plan ID 201219» skal friområdet o_FO312 i områdeplanen
være opparbeidet som vist i grønnstrukturplan for Kjellandsheia datert 14.11.2014.

2.3 Veganlegg
a) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 25 boenheter innenfor planområdet, skal
eksisterende bru på fv. 204 (Leirevegen) ved kryss til Kjellandsheia utbedres.
b) Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i boligområde, skal offentlige veger og fortau
frem til område være etablert som vist i denne planen.
c) Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet, skal nytt kryss på
eksisterende E39 med tilhørende veganlegg være etablert.

2.4 Parkering
a) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 5 boenheter i områdene «BFS2 – BFS5», skal
o_SPP2 være ferdig opparbeidet.
b) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 10 boenheter i områdene «BFS6 - BFS10» og
«BKS1», skal o_SPP3 være ferdig opparbeidet.
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2.5 Høyspenningsanlegg
a) Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i boligområde, skal høyspentlinje som går
gjennom planområdet legges i bakken.

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Generelt
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og
avløpsledninger gjennom grønnstruktur.

3.2 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger, anlegg og vei
a) Samleveger, atkomstveger, fellesveger, fortau og andre vegtekniske anlegg skal prosjekteres
og anlegges i h.h.t. standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der planbeskrivelsen ikke sier
noe om standard skal kommunens normaler og/eller Statens vegvesen sine håndbøker legges
til grunn.

3.3 Krav om utomhusplan
a) Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til turveg, lekeplass og kvartalslekeplass skal
det utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
Ny beplantning.
Utforming og møblering av lekearealer.
Plassering og utforming av turveger.
Ras- og fallsikring.
Andre relevante tiltak for tilrettelegging for bruk av områdene; benker, grillplasser
mm.

3.4 Tekniske planer
a) Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjente
tekniske planer.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)

4.1 Boligbebyggelse, generelt
a) Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på
søknad om igangsettingstillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt.
I søknaden skal det vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre
terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegningen skal utdypes ved hjelp av snitt/profiler som
viser forholdet til tilgrensende veier og eiendommer dersom det er nødvendig.
b) Betegnelsen «TLG (topp laveste gulv)» angir laveste tillatte gulvhøyde.
c) Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor hvert delfelt med
hensyn til fasader, takform, farger og materialbruk.
d) Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer.
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e) 50 % av boenhetene skal ha universelt utformet atkomst med hovedfunksjonene på
inngangsplan.
f) Det tillates etablert inntil 39 sekundærleilighet i tilknytning til eneboligene innenfor områdene
«BFS2 - BFS10».
g) Sekundærleiligheter skal maksimalt utgjøre 60 m 2 bruksareal og tilhøre hovedenheten.
h) Murer skal være av naturstein.
i) Det tillates etablert murer med høyde inntil 2,0 meter i tomtegrensen for terrengbearbeiding.
j) Boligen skal oppføres innenfor byggegrense. Andre tiltak tillates utenfor byggegrense.
k) Garasje og bod tillates oppført utenfor byggegrensen inntil 1 meter fra grense mot privat
naboeiendom. Langs veg tillates garasje oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for veg
dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrense for veg dersom den
står vinkelrett på vegen. Dette gjelder også dersom garasjen er bygd sammenhengende med
boligen. Bod tillates oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for veg.
l) Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser for hver boenhet, hvorav 1 biloppstillingsplass skal
være garasje. I tillegg skal det etableres 1 biloppstillingsplass for hver sekundærleilighet.
m) Uteoppholdsareal pr. boenhet skal minimum være 80 m2.

4.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS2
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Det skal være 2 tilgjengelige boenheter.
Taktype: Flatt tak eller pulttak med takhelning 7-20 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.3 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS3
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Det skal være 2 tilgjengelige boenheter.
Taktype: Flatt tak eller pulttak med takhelning 7-20 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.4 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS4
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet.
Det skal være 1 tilgjengelig boenhet.
Taktype: Flatt tak eller pulttak med takhelning 7-20 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.5 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS5
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Det skal være 2 tilgjengelige boenheter.
Taktype: Flatt tak eller pulttak med takhelning 7-20 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.6 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS6
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Flatt tak eller pulttak med takhelning 7-20 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.
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4.7 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS7
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.8 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS8
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Det skal være 4 tilgjengelige boenheter.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.9 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS9
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Det skal være 4 tilgjengelige boenheter
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.10 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS10
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Det skal være 5 tilgjengelige boenheter.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.11 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS20
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.12 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS21
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 40 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m 2 per regulert tomt og med mønehøyde inntil 5,5 meter.

4.13 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 tomannsbolig per regulert tomt.
Det skal være 3 tilgjengelige boenheter.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Maksimalt tillatt BYA = 45 % pr. regulert tomt.
Det tillates 1 garasje på inntil 30 m 2 per boenhet og med gesimshøyde inntil 4,0 meter.
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4.14 Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1
a)
b)
c)
d)

Innenfor området «o_BKT1» tillates oppført tekniske anlegg som trafo, o.l. funksjoner.
Utnyttelsesgrad BYA = 100 %.
Formålsgrense er byggegrense.
Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter, og maksimal mønehøyde er 4,0 meter.

4.15 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS1
a)
b)
c)
d)

Område «BBS1» er privat småbåtanlegg for brygge.
Fargen på bryggen skal være i gråtoner/naturfarger
Bryggens byggemateriale skal være stein eller tre.
Bryggen skal natur tilpasses og tillates etablert ut til formålslinja i sjø som er byggegrense.
Sprenging tillates ikke.

4.16 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS2
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Område «BBS2» er privat småbåtanlegg, inkludert brygge, sjøbod og båtligge i sjøen.
Fargen på bryggen og sjøbodene skal være i gråtoner/naturfarger.
Bryggens byggemateriale skal være stein eller tre.
Landdelen av bryggen skal natur tilpasses og opparbeides innenfor angitt byggegrense.
Sprenging tillates ikke.
I sjøarealet tillates etablert utriggere eller moringer for båtfeste i tilknytning til brygge. Utriggere
kan være maks 8 meter lang og ha en bredde på 0,5 meter, og skal plasseres normalt på
bryggens kaifront.
Det tillates etablert 2 sjøboder innenfor angitt byggegrense for landdelen av brygga.
Taktype: Saltak, og maksimum mønehøyde 3,5 meter fra TLG.
Utnyttelsesgrad BYA= 15 m2 pr. enhet.
Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.

4.17 Uteoppholdsareal, BUT1 - BUT2
a) Områdene «BUT1 – BUT2» er privat, grønn buffer mellom boligtomtene og tilstøtende
friområde. Vanlig vegetasjonsskjøtsel og hogging av trær tillates.

4.18 Lekeplass, o_BLK1-o_BLK2
a) Områdene «o_BLK1 – o_BLK2» er offentlig.
b) Område «o_BLK1» skal opparbeides som en kombinert naturlekeplass og sandlekeplass.
c) Område «o_BLK2» skal opparbeides som sandlekeplass og gjerdes mot trafikkareal.

§5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)

5.1 Kjøreveg, o_SKV1, o_SKV2
a) Områdene «o_SKV1 og o_SKV2» er offentlig atkomstveger for boligområdet.

5.2 Kjøreveg, f_SKV1 - f_SKV6
a) Områdene «f_SKV1 - f_SKV6» er felles privat veg. Vegene er felles for tilstøtende og
bakenforliggende eiendommer.
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5.3 Fortau, o_SF1
a) Områdene er offentlige fortau.

5.4 Gang-/sykkelveg, o_SGS1 – o_SGS2
a) Områdene er offentlige gang- og sykkelveger.

5.5 Annen veggrunn
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæringer- og
fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.
b) Fylling/skjæring kan anlegges på tilstøtende formål.
c) Fylling- og skjæringsskråninger skal dekkes med jord
d) Det er ikke tillatt med parkering.
e) Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere
enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.
5.5 Parkeringsplasser (på grunnen), o_SPP1 – o_SPP3 og SPP1
a) Områdene «o_SPP1 - o_SPP3» er offentlige og regulert til gjesteparkeringsplasser.
b) Område «SPP1» er privat og regulert til parkeringsplasser

§6

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)

6.1 Turveg, o_GT1 - o_GT3
a) Områdene «o_GT1 – o_GT3» omfatter offentlige turveger.
b) Område «o_GT1» er turveg fram til lekeplass «o_BLK1».
c) Område «o_GT2» er turveg fram til regulert småbåthavn «VS1», og friområde «o_FO312» i
områdereguleringsplan Kjellandsheia Syd.
d) Område «o_GT3» er turveg fram til lekeplass «o_BLK2».
6.2 Friområde, o_GF1 – o_GF6
a) Områdene o_GF1 – o_GF6 er offentlige.
b) Område «o_GF1» skal opparbeides som offentlig kvartalslekeplass med lekeapparater og
sitteplasser. Naturlig terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.
c) I område «o_GF6» tillates etablert akebakke.
d) I områdene «o_GF3, o_GF4 og o_GF6» tillates etablert stier som følger terrenget.

§7

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)

7.1 Landbruksformål, LL1 – LL2
a) I områdene «LL1 – LL2» tillates landbruksrelatert virksomhet.
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§8

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)

8.1 Ferdsel, VFE
a) I område «VFE» tillates ikke tiltak som hindrer ferdsel i sjø.

8.2 Småbåthavn, VS1
a) Område «VS1» er privat og regulert til småbåthavn.
b) Det tillates etablert 26 båtplasser.
c) I sjøarealet tillates etablert flytebrygger, utriggere eller moringer for båtfeste i tilknytning til
brygge, samt skjerming mot bølger. Anlegg i sjø tillates forankret i brygge og/eller sjøbunn.
d) Området skal omfatte manøvreringsareal.
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1 Sammendrag
På vegne av Repstad Eiendom AS har ViaNova Kristiansand AS utarbeidet
detaljreguleringsplan for Oftenesheia i Søgne kommune.
Detaljreguleringen er basert på gjeldende områdereguleringsplan for Kjellandsheia Syd
(vedtatt 17.12.2015).
Oftenesheia detaljregulering har følgende hovedmål:
• Skape gode og attraktive boligområder med eneboliger og 2-mannsboliger.
• Effektiv og trygg ferdsel for myke trafikanter.
• Sikre atkomst til rekreasjonsområder i nærområdet.
• Sikre grønne lunger.
Planområdet omfatter 45 nye boenheter, samt 2 eksisterende boliger.
Planområdet er godt kartlagt med tanke på hvilke området som egner seg til bebyggelse,
valg av vegtraséer, og områder til rekreasjon som det må tas hensyn til.
Hovedatkomsten til området er fra eksisterende veg Oftenesheia som videreføres inn i
boligområdene B308 og B310 i områdeplanen. Eksisterende gang-/sykkelveg videreføre med
fortau i ca. 200 meter.
Nye boliger kommer på to åsrygger og vil få gode lys- og solforhold. Ny atkomstveg til
boligene er regulert i et dalføre vest-øst som deler seg i et veiskille mot nord og sør. Øst og
nordvest for planområdet ligger landbruksareal som ikke blir berørt av reguleringen.
Eksisterende høyspentlinje skal flyttes/legge om.
Mot vest ligger et større tilstøtende friområde som er opparbeidet og tilrettelagt for
rekreasjon. Og den nordlige delen av friområde skal opparbeides til kvartalslekeplass.
I sørvest reguleres en mindre småbåthavn, med flytebrygger og utriggere i sjøen, jf
overordnet plan. Det vil ikke være atkomst for kjørende til dette området.
Detaljreguleringen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet
temautredninger som er vedlagt planen.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i desember 2018. Det tas sikte på at planarbeidet vil
bli gjennomført og ferdigstilt i løpet av 2019.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I reguleringsbestemmelsene til områdereguleringsplan for Kjellandsheia Syd er det krav til
utarbeidelse av detaljregulering, før nye tiltak kan iverksettes.
Detaljreguleringen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til boligområder, infrastruktur,
friområder og småbåthavn i h.h.t. områdereguleringsplan for Kjellandsheia Syd.
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2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver: Repstad Eiendom AS, Pb. 983, 4682 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Ole Johan Bueklev.
Rådgivende ingeniørfirma:
- ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Anita Wiberg Gjelsten.
Prosjektmedarbeidere: Even F. Lorentsen, Tore A. Nilsen, Håvar B. Stormoen
og Marry Sjøvold.
- Asplan Viak AS, Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand.
Prosjektmedarbeider Hanne Alnæs og Ida Helen Tørud.
I tillegg har arkitekt Erik Asbjørnsen bidratt med innspill til boligfeltene for deler av planen.
Hele planområdet er i dag i privat eie. I forslag til detaljregulering reguleres nye offentlige
veger, g/s-veg, parkering, friområder og lekeplasser mm. Dette innebærer at en del tidligere
private arealer, nå blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke fattet vedtak i saken tidligere.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger utbyggingsavtale for området, som ble vedtatt 10.05.2017.

2.5 Utredninger
I forslag til detaljregulering er det utført utredninger som skal følge planforslaget.

2.6 Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plankart
Bestemmelser
ROS
Tekniske planer for veg og VA
Illustrasjonsplan landskap
Biologisk mangfold, registrering av Naturmuseum og botaniske hage, UIA
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
Mottatte merknader ved oppstart
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
- Kommunen og utbygger:
Det er gjennomført oppstartsmøte den 20.11.2018 mellom administrasjonen i Søgne
kommune, Repstad Eiendom AS og ViaNova Kristiansand AS. I tillegg har det vært møte
mellom administrasjonen i kommunen.
- Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering, med annonse i avisen Søgne og Songdalen
Budstikke den 12.12.2018 samt brev til berørte parter datert den 05.12.2018.
Grunneierliste ble oversendt av Søgne kommune.
- Internt:
Det har vært gjennomført jevnlige møter i prosjektet mellom utbygger Repstad Eiendom AS,
rådgivere ViaNova Kristiansand AS og Asplan Viak AS.

Figur 1 Planavgrensning ved oppstartsvarsel.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• FYLKESKOMMUNAL PLAN
En balansert utvikling av Kristiansandsregionen tilsier at Søgne bør ta høyde for å vokse med
5000 innbyggere innen 2050. I henhold til gjeldende kommuneplan har Søgne arealreserver
til å kunne vokse med omtrent 1.500 boenheter i området Kjellandsheia-Leireheia og
Oftenes.
For boligområdene i Søgne anbefales det å bygge opp om to akser som har potensiale til å få
et godt busstilbud. En av disse aksene er Tangvall-Lunde-Kjellandsheia. Herunder er det lagt
vekt på nasjonale rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
(ATP), med bl.a. gangavstand til knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet.
I jordloven legges det vekt på at dyrket jord ikke skal brukes til formål som ikke tar sikte på
jordbruksproduksjon.
I PBL § 1-8, er det i utgangspunktet forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø og
vassdrag.

• KOMMUNEPLANENS AREALDEL
- Kommuneplanens arealdel:
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det satt krav til etablering av nytt kryss til
E39 på Kjelland med tilhørende veganlegg. Gjennom utbyggingsavtaler kan kommunen
tillate at nye tiltak etableres i området før fullt ferdig kryss på E39.
-Kommuneplanens samfunnsdel Søgne mot 2030 (vedtatt 21.06.2018):
Under kapittel «Søgne – kommunen det er godt å bo i», som kjennetegnes med:
«Det er et variert boligtilbud, med en geografisk variasjon av plassering av boligfelt, og
mulighet for spredt boligbygging vest og nord i Søgne. Det fortettes i sentrumsområdene og
kollektivaksene, Tangvall-Høllen-Årosskogen-Langenes, og Tangvall-Lunde-Kjellandsheia».
Videre står det: «Det er kort og trygg vei til barnehage, skole og omsorgstjenester, sykling
eller bruk av kollektivtilbud et reelt alternativ til bruk av bil for daglige reiser».

• KOMMUNEDELPLAN
-Kommunedelplan for Kjellandsheia:
Kommunedelplanen gjelder foran kommuneplanens arealdel. Kommunedelplan for
Kjellandsheia er avløst av områdereguleringsplan for Kjellandsheia Syd (17.12.2015), med
tilhørende rekkefølgebestemmelser.
-Kommunedelplan for sykkel (vedtatt 24.09.2015):
Det er etablert sykkelveg langs Leiredalen (langs fv. 204), fra Oftenes til Lunde.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Følgende eksisterende reguleringsplaner innenfor avgrensningen til detaljreguleringen blir
berørt:
-

Områderegulering for Kjellandsheia Syd (ID201219) vedtatt 17.12.2015, er regulert til
boligbebyggelse, veg, kjøreveg, annen veggrunn, gang-/sykkelveg, parkeringsplasser,
lekeplass, offentlig friområde, småbåthavn og faresone (høyspenningsanlegg).

Figur 2 Gjeldende områdereguleringsplan.
-

I bestemmelsene til områdereguleringsplan Kjellandsheia Syd, er det rekkefølgekrav
vedrørende etablering av kryss E39 (§ 2.2): «Før det kan gis byggetillatelse til nye
boenheter, fritidsboligenheter, eller bygg for offentlig- eller privat tjenesteyting skal
det være etablert nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg».

4.3 Tilgrensende planer
Følgende reguleringsplan er tilgrensende til planområdet:
-

Reguleringsplan Oftenes B-1 (ID 20070524-2) vedtatt 07.05.2007, regulert til boliger,
kjøreveg, annen veggrunn, gang-/sykkelveg og parkeringsplasser.
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Figur 3 Tilgrensende reguleringsplan Oftenes B-1.
-

Reguleringsplan Brønnviga (ID 19920611-2) vedtatt 11.06.1992, tilstøtende område
regulert til trafikkområde i sjø og vassdrag.

Figur 4 Tilgrensende reguleringsplan Brønnviga.
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4.4 Tilgrensende planer under utarbeidelse
Følgende reguleringsplan er under utarbeidelse som er tilgrensende til planområdet:
-

Detaljregulering for Tangheia-Osebakken (ID 201516). Planen ligger ute til 1.gangs
høring, tilstøtende område regulert til boliger, kjøreveg, annen veggrunn, gang/sykkelveg, friområde og småbåtanlegg.

Figur 5 Tilgrensende reguleringsplan Tangheia-Osebakken under utarbeidelse.

4.5 Temaplaner
Følgende temaplaner er utarbeidet:
• Biologisk mangfold Oftenesheia, 2018, Naturmuseum og botanisk hage,
Universitetet i Agder.

4.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Miljøverndepartementets retningslinje grenseverdier for støy, T-1442.
Vannressursloven.
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging.

4.7 Krav om detaljreguleringsplan
Jf. overordnet plan (områderegulering for Kjellandsheia Syd) er det krav til utarbeidelse av
detaljreguleringsplan for feltene B308, B310 og SH302 før tiltak kan iverksettes.

Detaljregulering Oftenesheia, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 10

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger sør i Søgne kommune, på Oftenes, vest for Oftenesveien og sør for
Leireveien.

Figur 6 Oversiktskart av planområdet.

Figur 7 Ortofoto av planområdet.
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• Avgrensning og størrelse på planområdet
Området er på totalt ca. 95 daa, og boligområdet er betegnet med «B308 og B310» i
områdeplanen. Avgrensningen i nord følger tilstøtende boligfelt og jorde og mot øst følger
plangrensen tilstøtende jorder. I sør følges dalføret ned mot sjøen og mot vest følges
tilstøtende friområde på Oftenesheia.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i all hovedsak skogkledd, men enkelte steder stikker fjell opp i dagen. Det er
registrert en mindre sti i nordre del av planområdet retning vest-øst gjennom dalsøkket,
samt i dalen i sør, retning vest-øst. Disse stiene er knyttet sammen i øst.
Mot vest er det skogsområder, som er regulert til friområde i overordnet plan. I nord er det
tilstøtende landbruksareal og fremtidig boligområde. Mot øst er det regulert landbruksareal,
og i sør er det fremtidig boligområde og friområde i overordnet plan.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/ byform
Planområdet er omkranset av sjø, naturområde, bebyggelse og landbruksareal, samt
infrastruktur. Atkomst til boligområdet er via vegen Oftenesheia.
• Eksisterende bebyggelse
Innenfor planområdet er det ingen eksisterende bebyggelse. Det er tilstøtende boligområde
i nord og sør som i all hovedsak består av frittliggende småhusbebyggelse, samt
gårdsbebyggelse i nord. Mot øst er det landbruksareal og et gartneri.

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
Området er et typisk sørlandsk landskap, med småkupert skogsterreng. Hovedutstrekningen
av de to åsryggene er vest-øst, med skrånende terreng i alle retninger. Planområdet i sør
stiger fra sjøen med kote 0 moh og opp til ca. kote + 40 moh. Den nordre åsryggen stiger opp
til ca. kote +36 moh.
• Solforhold
Området ligger solrikt til, med god utsikt mot vest, sør og øst.
• Lokalklima
Det er et lokalt mildt kystklima. Skogstypen er i hovedsak barskog med lav bonitet, og et
mindre område i nord med høy bonitet. I dalføret i sør er det lauvskog med høy bonitet.
• Estetisk og kulturell verdi
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Det er ingen spesielle forhold som utpeker seg. Området er et skogs og rekreasjonsområde
med gode utsiktsforhold.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
I databasen «Askeladden» er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet.
Vest-Agder fylkeskommune v/ Fylkeskonservator skriver at det er mange automatiske
fredete kulturminner i nærområdet. Eventuelle berørte fornminner må enten reguleres til
bevaring, eller søke om dispensasjon for å frigi dem.
Norsk Maritimt Museum (NMM) har ikke behov for å gjennomføre nye undersøkelser av
kulturminner under vann, da dette er avklart i en arkeologisk registrering i 2013 i forbindelse
med områdereguleringen. Det er ikke påvist kulturminner under vann.

Figur 8, kartutsnitt, fornminne fra databasen Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
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beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene Kilden (www.nibio.no), Naturbase (www.naturbase.no), Artsdatabanken
(www.artsdatabanken.no), Miljøstatus (www.miljostatus.no), og NGU for mineralressurser
(www.ngu.no). En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
Det er registrert følgende forekomster:
• VEGETASJON OG BONITET:
Planområdet består av bartrær, med i hovedsak med lav bonitet. Et mindre areal i nord og
sør md høy bonitet (mørk grønn farge).

Figur 9, kartutsnitt fra NIBIO (KILDEN)
• NATURBASE:
Innenfor planområdet er det i Miljødirektoratets database ikke registrert noen spesielle
forhold.
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Figur 10, kartutsnitt, Naturbase.
• ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det følgende registreringer innenfor planområdet:
- Følgende arter er registrert som uønsket (svartelistet):
Det er ingen registrerte arter.
- Følgende arter er registrert som sårbare (rødlistet):
Øst mot jordet er det registrert Sivspurv som «nær truet» (NT).

Figur 11, kartutsnitt, Artsdatabanken.
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• FORURENSNING:
I h.h.t. databasen Miljøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i planområdet.

Figur 12, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.
• NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
Det er ingen drivverdige jordressurser i området.

Figur 13, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.
• Naturmuseum og botaniske hage, Universitet i Agder:
Naturmuseum og botanisk hage (UIA) har gjennomført registrering av biologisk mangfold i
planområdet. Det er ikke registrert naturtyper av høy verdi innenfor planområdet.
Kantsonen mot kulturlandskapet er det rikeste i området, og kan være en fin korridor for
biologisk mangfold inn i et bebygd område. Her er det også registrert rødlistearten villeple.
Det er registret lite fremmede arter. (Se vedlegg).
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Naturområder benyttes til nærrekreasjon som turgåing og bading i sjøen. Det er noen stier i
planområdet, hovedsakelig i det nordre og søndre dalføret. Innenfor planområdet er det en
badestrand. Rett vest for planområde er det et friområde med gode bademuligheter og
sandvolleyballbane. Tilgjengeligheten til nærturområder nordover ved Kjellandsheia og
Uffortjønna er gode. Nærheten til sjøen og skjærgården gir allsidige muligheter for båtliv.
Dronebildet nedenfor viser friområde o_GF1 i forgrunnen med badestrand og gressbakker
som ble opparbeidet våren 2018. Stien videre mot høyre i bildet går ut til en
sandvolleyballbane, grillplasser og badeplasser som også ble opparbeidet i 2018.

Figur 14, Dronefoto av friområde o_GF1 med badestrand og gressbakker.
Foto: Repstad Eiendom

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Det er ikke dyrka mark med grasproduksjon eller beitemark innenfor planområdet.
Det er ikke registrerte noe spesielt kulturlandskap.

Figur 15, skogsområder i planområdet, kartutsnitt.
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5.9 Trafikkforhold
• Vegsystem
Hovedatkomstvegen til planområdet er via fv. 204 (Leireveien) og videre sørover på
eksisterende veg Oftenesheia.. Vegbredden på fv. 204 er ca. 6,0 meter og vegbredden på
eksisterende Oftenesheia er 5,5 meter.

Figur 16 Forlengelse av eksisterende veg Oftenesheia, utsnitt fra områdereguleringsplanen.
• Trafikkmengde og skiltet hastighet
Trafikkmengden på fv. 204 i 2017 var ca. 1550 ÅDT, hvorav 8 % var tungtrafikk.
Skiltet hastighet på fv. 204 i området er 50 km/t.
• Ulykkessituasjon
I tidsrommet 2003 til 2005 er det 3 registrerte trafikkulykker ved krysset
Leireveien/Oftenesheia. I 2003 var det 1 stk. bilulykke med lettere skade i forbindelse med
møting på rett vegstrekning. I 2004 var det 1 stk. bilulykke med lettere skade i forbindelse
med påkjøring bakfra. I 2005 var det 1 stk. bilulykke med alvorlig skade i forbindelse med at
kjøretøy kjørte utenfor på høyre side i venstrekurve. Etter 2005 er det ikke registret
trafikkulykker i området.

Figur 17 Registrerte trafikkulykker ved kryss Leireveien (fv. 204) i tidsrommet 2003-2005.
Detaljregulering Oftenesheia, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 18

•Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er atskilt gang- og sykkelveg langs fv. 204 Leireveien og langs veg Oftenesheia. I kryss
Leirevegen/Oftenesheia krysses vegene i plan.
• Kollektivtilbud
Langs Leireveien ved kryss Oftenesheia er det etablert kollektivtilbud med busstopp østover.

Figur 18 Eksisterende østgående bussholdeplass langs Leireveien ved kryss Oftenesheia.

5.10 Barn og unges interesser
Barns og unges interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og områdets bruk som
rekreasjonsområde. Mot vest er det et større friområde som er opparbeidet som
rekreasjonsområde, og arealer ned mot sjøen er tilrettelagt med stier, lek og badeplasser.
Beboere i nærområdet benytter stiene i planområdet til nærrekreasjon.

5.11 Sosial infrastruktur
• Skole
Planområdet er avsatt til bebyggelse i kommunedelplanen og områderegulering
Kjellandsheia Syd, og ligger i en naturlig forlengelse av eksisterende boliger på Oftenes.
Overordnet plan har avsatt arealer til ny skole og ny barnehage.
Nærskolen er Lunde skole (barneskole) med en avstand på ca. 3,6 km. Etter tilbakemelding
fra oppvekstsektoren i Søgne kommune, er det god elevkapasitet på skolen. Samfundets
skole (barneskole) ligger nærmest boligfeltet med en avstand på ca. 0,5 km.
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Figur 19 Kartutsnitt, atkomstveg til Lunde skole og Samfundets skole.

• Barnehagedekning
Det er i dag ingen barnehager i nærområdet, men følgende tilstøtende barnehager i
nærområdet:
Kommunale:
- Sjøstjerna barnehage, Sørheia 1a.
- Torvmoen barnehage, Torvmoen 2.
- Havåsen barnehage, Ausviga
Private:
- Leirklatten barnehage, Eikeveien 177.
- Salemsveien familiebarnehage, Salemsveien 18.
- Læringsverkstedet Søgne barnehage, Moneveien 102

Figur 20 Kartutsnitt, tilstøtende barnehager, og ny barnehage i Ausviga, Havåsen.
Skisse: Arkitekt Dolva.
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5.12 Universell tilgjengelighet
Området er i dag ikke tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
I planområdets boligdel er det ingen vann eller spillvannsledninger.
I tilstøtende planområde i nordvest, går det en vannledning (VL160) og spillvann (SP160) i
veien Oftenesheia. I krysset Oftenesheia x fv. 204 Leireveien er det eksisterende
spillvannpumpestasjon. Avløpet pumpes videre til Høllen renseanlegg.
• Overvann
Planområdet består av to åsrygger med retning vest-øst, og overflateavrenning er i alle
retninger. Det er kort avstand til sjøen i vest.
I veien Oftenesveien ligger det overvannsledning (OV250).

Figur 21 Kartutsnitt, eksisterende VA- og overvanns-ledninger.

• Trafo
Det må avsettes plass til ny nettstasjon i samarbeid med AEN.
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm
Agder Energi nett AS (AEN) har to 22kV luftlinjer som krysser planområdet. Det er
byggeforbud under linjene med en total bredde på 15 meter. Eventuell flytting eller
omlegging av anlegg må bekostes av utbygger.
Det eksisterer ikke alternativ energikilde i planområdet.
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Figur 22 Kartutsnitt, AEN eksisterende høyspentlinjer.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell med stedvis tynt dekke (NGU). I øst er det et
mindre areal med hav- og fjordavsetning.

Figur 23 Løsmassekart fra NGU.
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas, er planområdet ikke utsatt for jord- og flomskred.
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5.15 Støyforhold
Det er ingen industri eller annen støyskapende virksomhet innenfor planområdet.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas, under aktsomhetsområder «snøskred og steinsprang», er eventuelt et
mindre areal utsatt aktsomhet snøskred med utløsningsområde.

Figur 24 utsnitt NVE Atlas, aktsomhet snøskred.
• Flomfare
Det er ingen store vassdrag innenfor planområdet.
• Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
• Forurensing i grunnen
Under Miljødirektoratets side om grunnforurensning, er det ikke registrert noen forhold
innenfor planområdet.

5.17 Næring
Det er ikke registrert næringsvirksomhet innenfor planområdet, foruten eventuelt uttak av
tømmer og ved i skogen.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
• Reguleringsformål
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, infrastruktur og rekreasjonsområder. Dette er i
tråd med kommuneplanens arealdel.
Hovedvegsystemet er forlengelse av den kommunale vegen Oftenesheia, som prosjekteres
østover til nytt kryss, hvor vegen går videre mot nord og sørvest til toppen av Oftenesheia.
Sør i planområdet reguleres til småbåthavn i sjø og på land, samt grønnstruktur. Nordvest i
planområdet reguleres kvartalslekeplass med badestrand ved sjøen. De nye boligene blir
liggende utenfor 100-metersbeltet til sjøen og henvender seg mot sør. Eksisterende
høyspentlinje som går nord-sør og vest-øst gjennom nytt boligområde skal fjernes (legges i
bakken).
Vest for planområdet ligger friområde og sjø, mot nord eksisterende boligområde, mot øst
tilstøtende landbruksareal, og mot sør grønnstruktur og eksisterende boligområde. Åsryggen
mot vest og sjøen utgjør en del av rekreasjonsområdene. Fra boligområdet er det atkomst ut
til grøntområdet flere steder. Planområdet omkranses av grønnstruktur.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
• Boligbebyggelse
Planområdet omfatter boligbebyggelsen B308 og B310 i overordnet områdereguleringsplan,
men er prosjektert under ett. I områdeplanen tillates 65 boenheter. I
detaljreguleringsplanen er det regulert inn 45 nye boenheter med mulighet for 39
sekundærleiligheter, samt 2 eksisterende boenheter. Bebyggelsen omfatter frittliggende- og
konsentrert småhusbebyggelse.
Arealet for nye boliger er vendt mot sør, og utgjør en del av åsryggen Oftenesheia. Det er
gode lys- og sol-forhold.
Nord i planområdet reguleres to boligområder som omfatter eksisterende boligbebyggelse.
• Øvrige kommunaltekniske anlegg
Området er regulert til trafo.
• Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Området er regulert til privat småbåtanlegg med naturtilpasset brygge og naturtilpasset
brygge med 2 sjøboder.
• Uteoppholdsareal.
Området inngår i tomtene og er en grønn buffer mellom tomtene og tilstøtende friområde.
•

Lekeplass
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Det er regulert 3 stk. offentlige lekeplasser, som er fordelt jevnt ved de nye boligområdene.
Det er to sandlekeplasser og en kvartalslekeplass. Alle har nærhet til tilstøtende
rekreasjonsområde.
• Kjøreveg
Eksisterende offentlig atkomstveg Oftenesheia reguleres videre inn i planområdet. I nytt
kryss fordeles vegen i to, en veg mot nord og en veg mot sørvest. Vegene i boligfelt betegnes
«o_SKV1, o_SKV2». I enden av atkomstvegene er det regulert vendehammer.
Det er regulert felles privat kjøreveg «f_SKV1, f_SKV2 og f_SKV4» for boligområdet «BFS7»,
«f_SKV3» for boligområdet «BFS10» og «f_SKV5» for boligområde «BFS5». I tillegg er det
regulert felles privat veg «f_SKV6» som omfatter eksisterende veg til eksisterende boliger og
eiendommer.
• Fortau
Fortau er regulert i forlengelse av gang/ sykkelvegen langs eksisterende veg Oftenesheia fra
avkjørsel parkeringsplass og østover i planområdet til nytt kryss. Dette gir sikker atkomst for
myke trafikanter til og fra boligområdene, skole, barnehage og fritidsaktiviteter.
• Gang-/sykkelveg
I starten av forlengelsen av eksisterende veg Oftenesheia er det regulert gang-/sykkelveg
frem til avkjørsel parkeringsplass. Dette gir sikker atkomst for myke trafikanter til og fra
boligområdene, skole, barnehage og fritidsaktiviteter.
• Annen veggrunn – teknisk anlegg
Arealene omfatter nødvendig sideareal til vegene, og omfatter skulder, grøft,
skråning/skjæring mm.
• Parkeringsplasser
I planområdet er det regulert 3 offentlige parkeringsområder, samt en privat. Ved
innkjøringen til planområdet er det regulert eksisterende offentlig parkeringsplass «o_SPP1»
og privat «SPP1». Sentralt i planområdet er det regulert en offentlig parkeringsplass
«o_SPP2», samt en offentlig «o_SPP3» i nordre del.
• Turveg
Det etableres tre turveger. Turveg «o_GT1» er atkomst ut til tilstøtende friområde samt
atkomst til ny natur- og sandlekeplass. Turveg «o_GT2» er ny gangforbindelse mellom
tilstøtende friområde og sjøområde i vest og veg og landbruksareal i øst, samt gangatkomst
til ny småbåthavn. Turveg «o_GT3» er atkomst til sandlekeplass midt i planområdet.
• Friområde
Det er regulert seks friområder. Det største ligger som et grønt belte sør og øst i
planområdet. Friområde i nordvest «o_GF1» skal opparbeides som en kvartalslekeplass, og
friområdet «o_GF6» tillates opparbeidet til akebakke. Det tillates oppfylling og
terrengarrondering i friområdene.
Det vil bli gjennomgående turveger, delvis gjennom og delvis rundt planområdet, som
knytter seg til omkringliggende grønnstruktur. Dermed ivaretas friluftsinteressene i området,
i planforslaget.
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Bildet nedenfor viser opparbeidet friområde på vestsiden av Oftenesheia som har gode
bademuligheter, sandvolleyballbane, bord og benker og grillplasser.

Figur 25 friområde på vestsiden av Oftenesheia.
• Landbruksformål
Eksisterende landbruksformål beholdes mot eksisterende bebyggelse i nord.
• Ferdsel
Sjøområdet reguleres med formål «VFE» og er ferdselsområde for båt.
• Småbåthavn
Formål «VS1» er privat og omfatter flytebrygger, fortøyningsområde og manøvreringsareal,
samt mulig skjerming mot bølger. Det åpnes for 26 båtplasser som er en liten småbåthavn i
område «VS1». Det reguleres ikke bilveg frem til småbåthavnen, og heller ingen
båtutsettingsrampe. Båtplassene knyttes opp mot tomtene. Dette gir ingen økning av
biltrafikk. Det er regulert gangatkomst i fra vest og øst. I forhold til biologisk mangfold er det
ingen registreringer i sjøen.

Figur 26 ny småbåthavn i bukta sett mot øst.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
• Bebyggelsens høyde og utforming
Eksponeringshensyn, byggehøyder og bebyggelsens plassering i terrenget, skal gis
avgjørende vekt ved fordeling av boligtyper og løsninger i detaljreguleringene.
Murer på boligtomter skal ikke være høyere enn 2 meter.
• Grad av utnytting
Her brukes benevnelsene BYA og %-BYA.
•

Antall boliger og typer

Området består av en blanding av eneboliger og flermannsboliger. I området er det regulert
39 boenheter som eneboliger og 6 boenheter som 2 mannsbolig. I tillegg 2 eksisterende
boenheter som enebolig. Til sammen åpnes det for 45 nye boenheter. På skissen under er
boligtypene vist med ulike farger. Gult er enebolig og grønt er 2-mannsbolig.

Figur 27 Fordeling av ulike boligtyper.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligene ligger solrikt til og med god utsikt mot sjøen og omkringliggende naturområder. For
tomtene i sør er det regulert inn uteoppholdsarealer i sørenden av tomtene. Her er det tillatt
og utføre vanlig vegetasjonsskjøtsel og hogging av trær, men beholdes som en grønn buffer.
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Boligfeltene blir delt av grønnstrukturområder som ligger som buffere mellom de ulike
feltene. Det skaper muligheter for snarveier mellom delfeltene og trygge forhold for barn.
Det er god tilgjengelighet til store sammenhengende naturområdet med gode turmuligheter
mot nord, vest og øst. Området har nærhet til sjø, og kort avstand til flere vann. Sjø og vann
kan benyttes til rekreasjon med båt, fiske og bading om sommeren, vannene til skøyting om
vinteren.
Ved atkomsten til området ligger en kvartalslekeplass som skal opparbeides med ulike
aktiviteter. Dette kan bli et sentralt møtested for barn og ungdom også utenom skoletid.

6.5 Parkering
• Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall
Det avsettes 2 parkeringsplass pr. boenhet med mulighet for minst en garasjeplass pr.
boenhet på egen tomt eller i fellesanlegg. Der hvor det er sekundærleilighet, skal det i tillegg
avsettes 1 parkeringsplass på boligtomta. I tillegg skal det avsettes ¼ gjesteparkeringsplass
pr boenhet på offentlig parkeringsplass.
• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
I området reguleres det 3 offentlige parkeringsplasser og 1 felles privat.
Område «o_SPP1» og «SPP1»er regulert lengst vest i området ved inngangen til feltet og til
friområdet. Parkeringsplassene er opparbeidet. «o_SPP1» er offentlig og har regulert areal til
40-45 parkeringsplasser. «SPP1» er privat og har regulert areal til 16 parkeringsplasser.
Område «o_SPP2» er regulert i den nordlige delen av boligfeltet. Her er det regulert 2
parkeringsplasser. Område «o_SPP3» er regulert i kryssområdet midt i feltet. Plassen ligger
sentralt plassert med adkomst til lekeplass. Her er det regulert 13 parkeringsplasser inkl. 1
HC-plass.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte ras- og
fallsikring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i
samsvar med gjeldende kommunale normaler og vegvesenet sine håndbøker.
Planområdet tilknyttes Leirevegen via eksisterende veg Oftenesheia. Leirevegen er i dag
koblet til eksisterende E39 med et T-kryss ved Leireheia. Reguleringsplan med nytt kryss på
eksisterende E39 til Kjellandsheia, er under utarbeidelse. Dette krysset blir utformet som
rundkjøring og ligger litt vest for dagens Leirekryss og kommer i tillegg til Leirekrysset.
Løsningen erstatter tidligere regulert kryssløsning og vil innfri krav om nytt kryss på
eksisterende E39 skal være etablert, jf. rekkefølgekrav i områderegulering for Kjellandsheia
Syd.
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Figur 28 Planutsnitt, nytt kryss på E39 som rundkjøring, i tilstøtende plan under utarbeidelse

6.7 Trafikkløsning
• Kjøreatkomst
Det reguleres adkomstveg med gang og sykkelveg de første 50 meterne som en videreføring
av dagens løsning. Fra avkjørsel til parkeringsplass fortsetter vegen som adkomstveg med
fortau frem til vegkryss. Deretter blir det adkomstveg videre med snuhammer i endene.
• Utforming av veger
Fra parkeringsplassen og inn til vegkrysset er det regulert adkomstveg med vegbredde 5,0
meter og fortau med bredde 2,75 meter. Stigning på vegen er 8% i ca. 200 meter. I
kryssområdet er stigningen 2%. Videre inn i feltet er det regulert adkomstveg med
vegbredde 5,0 meter. Maksimal stigning på vegen nordover er 5% over en lengde på ca. 50
meter. Maksimal stigning på vegen sørover er 7% over en lengde på ca. 100 meter.
Det er regulert fire private veger med vegbredde 3,5 meter i det nye boligfeltet, samt en
privat veg i eksisterende felt med varierende bredde.
• Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Det er regulert felles privat atkomstveger til delfelt BFS5, BFS7 og BFS10.
• Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er regulert gang/sykkelveg og fortau langs adkomstvegen inn i feltet. Fortauet har en
stigning på 8% i ca. 200 meter. I tillegger det regulert inn turveger og grøntdrag med
muligheter for stier og snarveger i området.
• Kryssing av adkomstveg for myke trafikanter
Det er i reguleringsplanen forutsatt at myke trafikanter skal krysse adkomstvegen i plan.
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• Trafikkområde ved skolen
Hente/levere plass ved skolen er regulert i samme område som i dag, men plassert på en
rettstrekning. Det er lagt opp til envegskjøring som medfører at trafikkstrømmen blir
entydig. Videre er det regulert en ny parkeringsplass for de ansatte på nordsiden av
innkjøringen. Løsningen som er valgt, er fremkommet i samarbeid med skole og
planavdelingen i kommunen.
Ved skolen avsettes areal som kan benyttes til sykkelparkeringsplasser. Dette kan fremme
bruk av sykkel.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Atkomstvegene i planområdet, g/s-veg, fortau, 3 parkeringsplasser, 2 sandlekeplasser, 1
kvartalslekeplass og trafo er offentlig. Lekeplasser og parkering er jevnt fordelt i
planområdet.

6.9 Miljøoppfølging
Det er vurdert ulike løsninger som avfallsløsning i planområdet. Avfallsteknisk norm har krav
til returpunkt dersom 20 boenheter ligger nærmere enn 100 meter til returpunktet. Dette vil
ikke gjelde noen steder i planområdet. Planforslaget legger opp til avfallshåndtering på den
enkelte boligtomt med beholderløsninger.

6.10 Universell utforming
Det etterstrebes at alle offentlige områder skal ha universell tilgjengelighet, men terrengets
beskaffenhet tilsier at atkomstveien stedvis er brattere enn kravene. Avvik fra stigningskrav i
offentlige friområder kan tillates på korte strekninger for å unngå store terrenginngrep.

6.11 Uteoppholdsareal
Private og felles uteoppholdsareal
Kravet til 25 m2 fellesareal pr boenhet til lekeplasser er innfridd med god margin og kravet til
80 m2 privat uteoppholdsareal pr. boenhet skal ivaretas på respektive tomter.
Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i
lekeareal, for eksempel akebakke.
Lekeplasser
Lekeplassene ligger sentralt i forhold til boligtomtene. De er plasseres solrikt, lunt og
trafikksikkert. Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn.
Lekeplassene ligger nær opp mot tilstøtende grønnstrukturområder.
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Figur 29 Skisseforslag til lekeplass på utsiktsplass i sørvest (o_BLK1), til venstre, og lekeplass
(o_BLK2) sentralt i feltet, til høyre.

Kvartalslekeplass
Kvartalslekeplass ligger sentralt i området og skal opparbeides i h.h.t. Kristiansand
kommunes normaler for utomhusanlegg.

Figur 30 Skisseforslag til kvartalslekeplass i «o_GF1»
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Grønnstruktur
Planområdet inneholder fine og attraktive grøntområder. I grønnstrukturområdene skal
vegetasjon fjernes der det er nødvendig for tilrettelegges av friområder, turveier og stier.
Øvrig vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.
Atkomst og tilgjengelighet
Regulert grønnstruktur er lett tilgjengelige fra ny regulert atkomstveg og tilstøtende arealer.
Sesongbruk
Sjøen er et fint attraktivt område om sommeren, for båtliv og bading.
Grønnstrukturen med turveger er fine rekreasjonsområder hele året.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet omfatter ikke dyrket areal. Arealer med bebyggelse og samferdsel er i
overordnet plan regulert til boligbebyggelse. Det er lite drivverdig tømmer innenfor
planområdet. Skogboniteten er generelt lav til impediment, samt noen arealer som er
registrert som høy i friområdet i sør og nord.

6.13 Kollektivtilbud
Innenfor reguleringsplanen er det ikke regulert for kollektiv transport. Ved krysset
Leireveien/Oftenesheia er det etablert kollektivholdeplass. Tilrettelegging for bruk av buss
og sykkel fremmer miljøet.

6.14 Kulturminner
Norsk Maritimt Museum (NMM) gjennomførte arkeologisk registrering i bukta i 2013. NMM
har ikke behov for gjennomføring av nye undersøkelser. Det er ingen registreringer i
sjøområdet. Undersøkelsesplikten anses her som oppfylt.
I h.h.t. kulturdatabasen Askeladden er det registrert automatisk fredete kulturminner
utenfor planområdet.
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator gjennomførte befaring av området i 2013.
Det ble registrert mange automatisk fredete kulturminner i nærheten av planområdet.
Planforslaget berører ikke fornminnene, og planforslaget er ikke i konflikt med automatisk
fredete kulturminner.

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
• Vann
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Området forutsettes å tilkoples eksisterende kommunalt ledningsnett (Ø160) i veien
Oftenesheia ved vegen inn mot boligfeltet. Det tilrettelegges for fremtidig ringledning for
vannforsyningen innenfor planområdet mot øst.
Kommunen har opplyst at statisk trykk ligge på ca. 7 bar, da høydebassenget på Leireheia
ligger på ca. kote 70. Det er ikke behov for trykkøkning for den planlagte bebyggelsen da
denne kommer lavere enn kote 40.
Brannvann har krav til uttak på 20 l/s ved småhusbebyggelse.
• Avløp
Området forutsettes å tilkoples eksisterende kommunalt spillvannsnett (Ø200) i veien
Oftenesheia ved vegen inn mot boligfeltet. Eksisterende spillvannpumpestasjon vil ikke få
økt tilrenning da eksisterende boligfelt i Norddalsheia skal koples fra. Avløpet vil bli ledet via
kommunalt ledningsnett/pumpestasjon(er) til Høllen renseanlegg.
• Overvann
Området forutsettes å håndteres delvis på egen tomt, og delvis der hvor det ligger til rette
via kortere ledningsstrekk til friområder i planområdet. Videre vil overvann i og langs
boligveier bli ført i delvis åpent og delvis lukka anlegg frem til sjø ved småbåthavn. Flomveier
er klarlagt.
Vann- og avløpsanlegg skal anlegges i h.h.t. kommunens VA-normal.

Figur 31, Nye vann og spillvannsledninger, samt overvann.
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6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
• Snø-/isras.
I h.h.t. NVE Atlas aktsomhet snøskred, er det avmerket et mindre område sørvest for
høyspentlinjene. Deler av området skal planeres til boligtomt, og aktsomhetsområdet vil
dermed ikke utgjøre noe fare. Resterende berørt areal utgjør en skråning som reguleres til
grøntområde, og skal ikke bebygges.
• Radongass.
I h.h.t. NGU sitt aktsomhetskart for radon, er det registrert moderat til lav fare i
planområdet. Det bør brukes radonsperre ved nyetablering av boliger.
• Naturområde.
I Naturbasen er det ikke registrert spesielle forhold, hverken på land eller i sjøen. Det er ikke
behov for spesielle tiltak.
Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold. Det er ikke registrert naturtyper av
regional eller nasjonal verdi innenfor planområdet. Det er ikke registrert svartelista arter. I
rødlista er det registrert Sivspurv som nær truet (NT). Registreringen er i randsonen mot
jordene i sørøst. Arealet reguleres som grønnstruktur.
• Høyspentlinjer.
Gjennom planområdet går det en 22 kV strømkabel som luftlinje i retning vest-øst, og nordsør. Planforslaget omfatter fjerning av linjen som berører planområdet, ved omlegging
og/eller jordkabel. Dette klargjør boligområdet for utbygging.

Figur 32 Østlige høyspentlinje, sett mot vest fra jordet.
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• Stup.
Sørvest i planområdet og utenfor planområdet i vest er det noen bratte skrenter. Det bør
vurderes sikring med gjerde av de mest utsatte områdene.

6.17 Rekkefølgebestemmelser
Det stilles krav om utbedring av eksisterende bru på fv. 204 (Leirevegen) ved kryss til
Kjellandsheia, samt nytt kryss på E39. I tillegg stilles det krav om opparbeidelse av
lekeplasser, veger, fortau og parkering, samt at høyspentlinjen gjennom planområdet må
legges i bakken. Det vises til reguleringsbestemmelsene.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Planforslaget følger vedtatt områdereguleringsplan Kjellandsheia Syd.
Det er kun noen endringer i søndre del av planområdet. Tidligere regulert småbåthavn på
land er endret til turveg og friområde. Terrenget fra sjøen og opp til flaten i øst, har for stor
stigning for tilrettelegging for bilkjøring. Tidligere regulert felles kjøreveg er dermed endret
til turveg og tilstøtende areal er regulert til friområde.
Arealene i sjøen reguleres til småbåthavn, brygge, boder og flytebrygger jf. overordnet plan.
Vest for regulert boligområde på toppen av Oftenesheia, reguleres en natur- og
sandlekeplass i et område som i områdeplanen er regulert til friområde.
Høyspentlinje som luftspenn med tilhørende hensynssone fare skal fjernes. Dette frigjør
areal til ny boligbebyggelse.
Større arealer av planområdet som er regulert til «boligbebyggelse» i områdereguleringsplan
Kjellandsheia Syd, er i planforslaget regulert til friområder i randsonene.
Gjennomførte tiltak medfører ingen praktiske konsekvenser i forhold til de føringer som er
gitt i overordnet plan. Arealdisponeringen er mer grundig vurdert i forhold til
arealdisponering, egnethet og praktiske hensyn i områdeplanen.

7.2 Landskap
Hoveddelen av planområdet består av to koller delt av et daldrag som går vest-øst. Det er
utført en landskapsvurdering før planarbeidet startet. Området består av flere fine
utsiktstopper hvorav en er bevart i grønnstrukturen, som friområde.
Planområdet er omsluttet av bratte skråninger med blandingsvegetasjon. Høydedragene
med boligfelt er senket, men det er søkt å bevare vegetasjonen i skråningene rundt for å
redusere silhuettvirkningen fra omgivelsene. Grøntdragene trekkes opp mellom boligfeltene
i det nordre området for å skape en buffer mot omgivelsene.
Området vil få helt annen karakter som følge av at det endres fra et skogsområde til et
utbygd byggeområde. Det vil være behov for nedskyting av fjell og tilsvarende noe oppfylling
av terreng, dette for bl.a. å oppfylle krav til stigning på veger og byggbare og tilgjengelige
boligtomter. Lokalt uttak av stein kan brukes til massetak i området til veibygging.
Ny brygge og boder for småbåthavna etableres i nordsiden av bukten. Den får en god
plassering tett på terrenget som stiger nordover. Flytebryggen festes i bryggen og med
tilhørende moringer i sjøen. Bukten er vendt mot vest, og blir skjermet for vær og vind fra
Riveneset i vest. Mot sør ligger halvøya Juviga, med tilhørende boliger og hytter. På søndre
side av bukten, forlenges eksisterende bryggeanlegg i retning nordøst.
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7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres fra et naturområde med påstående skog og vegetasjon, til et
attraktivt boligområde med infrastruktur, lekeplasser og randsoner som grønnstruktur i
planområdet.

7.4 Estetikk
Grønnstrukturplanen og formingsveilederen fra områdereguleringen for Kjellandsheia skal
følges.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Det er ikke registrerte automatiske fredete kulturminner eller andre kulturmiljø innenfor
planområdet, og det medføre ikke noen konsekvenser for planen.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet, hverken på land eller i sjøen.
Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold. Det er ikke registrert spesielle
forhold, med unntak av Sivspurv og villeple i randsonen ut mot jordene i øst. Disse
områdene reguleres til grønnstruktur.
• Naturverdier
I naturbasen er det ikke registrert spesielle forhold.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planeter i artsdatabanken.
• Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
• Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser.
• Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Detaljreguleringen ivaretar rekreasjonsinteressene på en god måte. Både landlige
naturområder med et nett av turveier og stier og sjønære områder i umiddelbar nærhet
utenfor planområdet styrker den politiske målsettingen om folkehelse. Internt i feltet er
kvartalslekeplassen tilrettelagt med lekeapparater som stimulerer fysisk aktivitet. Trygge
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snarveier og skolevei reduserer behovet for biltransport i nærmiljøet. Tilgangen på
rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet er god.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med lekeplasser, kvartalslek og grønnstrukturformål i
detaljreguleringen.

7.9 Trafikkforhold
• Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
Reguleringsplaner som er under utarbeidelse, vil sikre nytt kryss på eksisterende E39 og ny
samlevei gjennom boligfeltene i Kjellandsheia Vest og Nord. Veien vil føre til et endret
trafikkbilde i Kjellandsheia. I stedet for å benytte seg av Leireveien som atkomst til boligfeltet
Kjellandsheia, vil ny vei bli benyttet. Dette er også bakgrunnen for at det ikke er lagt inn
rekkefølgekrav om oppgradering av Leireveien i denne reguleringsplanen. Det ligger
imidlertid inne i bestemmelsene krav om nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende
veganlegg skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i planområdet.
Tilhørende veganlegg er å forstå som anlegget i kryssområdet i sin helhet, samt forbindelsen
til Lunde.
• Trafikkøkning/reduksjon
I område Oftenesheia er det planlagt ca. 45 nye boliger. Disse vil benytte Leirevegen. I tillegg
vil tilrettelagt parkering for rekreasjonsområdet generere noe økt trafikk. Det er ikke utført
trafikkanalyse.
• Trafikk i boligområde
Det er regulert adkomstveg med fortau inn i feltet uten kryss og få avkjørsler. Fortauet
stopper i kryssområdet. Videre er det regulert adkomst med avkjørsler. Det er begrenset
avkjørsler med felles privat veg til en del av tomtene. Parkeringsområdene for
gjesteparkering ligger sentralt slik at man kommer fort til de og de er synlige. Den største
ligger i kryssområdet ved lekeplassen. Dette er gunstig med tanke på trafikkmengden i
boligfeltet.
• Kollektivtilbud
Det er ikke lagt til rette for kollektivtrafikk inne i boligfeltet. Nærmeste bussholdeplass ligger
ca. 400 meter unna langs Leirevegen.
• Småbåthavn
Området omfatter flytebrygger med båtplasser, manøvreringsareal, moringer og eventuelt
bølgedemper.

Detaljregulering Oftenesheia, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 38

For å få en best mulig vannsirkulasjon i småbåthavna, velges flytebrygge som bedrer
vannsirkulasjonen, og flytebryggene fortøyes med noe avstand til land (vann vil kunne
sirkulere mellom land og flytebryggen).
Det er ingen biltrafikk som gir behov for parkering ved småbåthavna, og det vil heller ikke
være opplag av båter i nærområdet.
Det vil ikke bli noen konflikt mellom småbåthavna og badene, da det er regulert eget formål
for badende nordvest for planområdet, ved formål «o_GF1».

7.10 Barn og unges interesser
Barns og unges interesser i planområdet blir godt ivaretatt.
Det blir trafikksikre løsninger med separate fortau på den nye atkomstvegen inn til midten
av feltet. Stiforbindelsen mellom eksisterende og nytt boligområde, gjør at barn og unge kan
ferdes på snarveg gjennom området. Nærhet til sjø og vann legger til rette for fri lek.
Område for lek er åpent for alle og byr på mange muligheter for fysisk aktivitet og sosiale
møteplasser også for de som bor utenfor planområdet.

7.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Det er god kapasitet på barneskolen. På sikt vil det bli behov for utvidelse av skole eller
bygging av ny skole. I overordnet områdereguleringsplan, nord for planforslaget, er det
regulert areal til undervisning/skole.
• Barnehagekapasitet
Boligutbyggingen vil medføre flere barnefamilier. I overordnet områdereguleringsplan, nord
for planforslaget, er det regulert areal til ny barnehage. Øst for planområdet i Ausvigheia er
det i 2019 åpnet en ny offentlig barnehage (Havåsen) med god kapasitet.

7.12 Universell tilgjengelighet
Eksisterende stier som ligger i grønnstrukturformål reetableres. Stiene vil utbedres noe for å
øke standarden, men ikke alle vil bli universelt tilgjengelige pga. lokale stigningsforhold. Alle
offentlige lekeplasser blir universelt tilgjengelige, men stigningsforholdene langs
atkomstveiene tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming da terrenget er svært
kupert.
Ny småbåthavn vil ikke bli universelt tilgjengelige pga. lokale stigningsforhold.
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7.13 Energibehov - energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring. Den enkelte beboer kan i
tillegg vurdere etablering av solceller på taket av boligen.
Transport for lengre avstander er med bil og buss. Ved Leireveien er det etablert
bussholdeplass for kollektivtrafikk. Transport for kortere avstander er med sykkel. Det er
regulert fortau inn i boligfeltet, og videre nordover på vegene Oftenesheia og Leireveien er
det etablert fortau og g/s-veg.

7.14 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Avdekkede hendelser følges
opp, og tiltak kan gjennomføres. Det vises til analysen.

7.15 Jordressurser/landbruk
Landbruksinteressene blir ivaretatt gjennom Jordloven §12.

7.16 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Hovedgrepene for vann- og avløpsledninger vil være i h.h.t. kommunens VA-norm.
Hovedsystem for vann og avløp er vist på temategning H201.
Det forutsettes at eksisterende spillvannpumpestasjon ved Leireveien skal benyttes for
denne utbyggingen.
Vannforsyningen vil sikre nødvendig brannvann for spredt boligbebyggelse. Det etableres
brannventiler i alle nye vannkummer i planområdet.
To av boligene må ha egen pumpe for avløp fra kjeller, øvrige tomter får selvfall med de
regulerte høyder.
• Overvann
Den planlagte utbyggingen medfører ingen omlegging av eksisterende bekkeløp.
Overvann fra boliger vil bli ivaretatt ved infiltrasjon på egen tomt. Området skal ha
forsvarlige flomveier. Disse er vist på temategning G203.
Det foreslås å etablere lokal fordrøyning for å sikre en forsvarlig avrenning i boligområdet.
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7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Boligområdet Oftenesheia vil tilføre markedet tomter og båtplass som vil være attraktive for
personer som både bor i Søgne og som vurderer å flytte til Søgne.
Økonomisk vil nye innbyggere gi kommunen vekst, derav økte skatteinntekter, men også økt
tjenestebehov som skole, barnehage osv.
Under utbyggingen vil området gi kommunen inntekter i form av tilkoblingsavgifter og
byggesaksgebyrer.
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8 Innkomne innspill
8.1 Innkomne merknader ved oppstart

Merknader fra Fylkesmannen i Agder, v/ Miljøvernavdelingen,
datert 13.01.2019:
• Fylkesmannen viser til sjekkliste for reguleringsplaner.
• Det vises til følgende tema som må gjøres rede for i det videre planarbeidet:
- Klima- og energiplanlegging, jf. PBL § 3-1 første ledd bokstav g.
- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.
- Støy, se retningslinje T-1442/2012.
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl § 1-1 femte ledd.
- Universell utforming, jf. pbl § 1-1 femte ledd.
- Barn og unges oppvekst-vilkår, herunder trygg atkomst til barnehage, skole,
aktiviteter, lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet, omfang og
lokalisering, jf. pbl § 1-1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.
- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Areal som det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til
avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser.
- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7.
• Barn og unge må bli involvert i planarbeidet.
• For å redusere klimavirkninger i et planforslag, bør det vurderes krav om fornybare
materialer i byggene, redusere bilbruk, tilrettelegge for lading av elbiler, tilleggsstrøm
med solcelleanlegg, mm.
• Ved mudring/utfylling i sjøen må det gjennomføres undersøkelser av sedimenter,
naturforhold og biologisk mangfold. Eventuelle tiltak må innarbeides i
reguleringsbestemmelsene. Mudring og utfylling i sjø og vassdrag er i utgangspunktet
forbudt, og krever eventuelt særskilt søknad og tillatelse.
• Ved etablering av ny båthavn kreves det oppsamling av rester fra båtpuss, tett dekke
samt oppsamling og behandling av overvannet på land. Båttrafikken bør utredes når
det gjelder eventuelt spredning av miljøgifter/partikler.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Nevnte punkter følges opp i plan og planbeskrivelse.
✓ Forhold for barn og unge er fulgt opp i planbeskrivelsen.
✓ Naturmangfoldloven er fulgt opp.
✓ Det er utarbeidet ROS-analyse.
✓ Det skal vurderes tiltak opp mot klimavirkninger i planforslaget.
✓ Det skal i utgangspunktet ikke mudres eller fylles i sjøen.
✓ Behov for utredes når det gjelder eventuelt spredning av miljøgifter/partikler, må se
opp mot størrelsen på småbåthavna.
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Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert 11.01.2019:
• Fylkeskommunen legger til grunn at føringer fra overordnet områderegulering
videreføres i planarbeidet.
• Vest for planområdet ligger friområdet «o_FO312». Det vises til formingsveileder for
grønnstruktur. For å sikre opparbeiding, bør det stilles rekkefølgekrav knyttet til
opparbeiding av «o_FO312». Kommunen kan søke Miljødirektoratet om statlig
sikring av friområdet. Søknadsfrist er 15. januar hvert år.
• Det er viktig å se til at området får tilfredsstillende trafikale løsninger og god
trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter. Kryssløsninger i planområdet må
tilrettelegges på en god og trafikksikker måte, der siktsoner hensyntas. Antall
avkjørsler bør holdes på et minimum.
• Planarbeidet kan komme i konflikt med kulturminneloven. Det vises til automatiske
fredete kulturminner med ID 173475, 173466, 173461 og 173460. Lokalitetene må
enten reguleres til bevaring, eller søke om dispensasjon for å frigi dem. Utgraving må
da påregnes, og utbygger må bekoste dette.
• Norsk Maritimt Museum har gjennomført registrering i bukten i vest. Det er ikke
påvist kulturminner under vann.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Føringer og rekkefølgekrav fra områdereguleringsplanen videreføres.
✓ Friområder utenfor planområdet følges opp av gjeldende rekkefølgekrav.
✓ Trafikksikkerhet har fokus i vegprosjekteringen.
✓ Registrerte automatisk fredete fornminner blir ikke berørt av detaljreguleringen.
✓ Tilbakemelding i fra NMM tas til etterretning.

Merknader fra Agder Energi Nett AS (AEN), datert 11.12.2018:
• I planområdet er det to 22 kV luftlinjer. Byggeforbudsbeltet er på totalt 15 meter for
hver av linjetrasèene. Eventuell flytting eller omlegging av anlegg må bekostes av
utbygger.
• Det må avsettes plass til ny nettstasjon i samarbeid med AEN.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Tas til etterretning.

Merknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 16.01.2019:
• PBL setter krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred i planleggingen og
utbyggingen. Det kan være behov for detaljert fagkyndig utredning.
• Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse
konsesjonsplikt etter vannressursloven.
• Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørt energiselskap
involveres tidlig.
• NVE viser til karttjenester, veiledere og retningslinjer i forhold til NVE sitt
saksområde.
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Tiltakshavers kommentar:
✓ Planområdet er ikke spesielt utsatt for flom, erosjon eller skred. En kan ikke se at
tiltakene innenfor planområdet vil medføre skader eller ulemper for allmenne
interesser.
✓ Det er i utarbeidelse av områdeplanen tatt kontakt med Agder Energi Nett as.

Merknader fra Fiskeridirektoratet region Sør, datert 17.12.2018:
• Fiskeridirektoratet region Sør har ingen merknader til den planlagte bebyggelsen
med tilhørende anlegg og grønnstruktur, eller småbåthavn som anvist i de tilsendte
dokumenter.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Tas til etterretning.

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 21.12.2018:
• I forbindelse med etablering av småbåthavn, må konsekvenser for sjøfarende og
andre brukere av sjøområdet belyses og vurderes gjennom planarbeidet.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Tas til etterretning.

Merknader fra Avfall Sør, datert 30.01.2019:
• Avfall Sør gjør oppmerksom på at avfallsteknisk norm må følges. Ved etablering av
mer enn 30 boenheter skal det etableres nedgravd avfallsløsning.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Avfallsløsning er vurdert, og det er valgt løsning med beholderløsning.

Merknader fra Søgne kommune, v/ ingeniørvesenet, datert 04.01.2019:
• Veger må planlegges i h.h.t. kommunal vegnorm.
• Vann, avløp og overvann skal først avklares i en rammeplan og deretter prosjekteres
etter kommunens VA-norm.
• Normer og veileder til rammeplan VAO ligger på kommunens hjemmesider.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Tas til etterretning.
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Merknader fra Grønt Nettverk i Søgne, v/ Peder J. Pedersen, datert 14.01.2019:
• Grønt Nettverk sender inn felles innspill til planene Kjellandsheia Vest og
Oftenesheia.
• Det vises til prosess, politikk, og medvirkning i forhold til kommunedelplan for
utbyggingen av Kjellandsheia, med studietur til Hurdal kommune. Her ble det sett på
boligbygging, sosial interaksjon, miljøhensyn mm.
• Det vises til utbygging av Norddalsheia, som er i strid med føringer i
kommunedelplanens bestemmelser.
• Det vises til kommunedelplanen, hvor det står at terreng brattere enn 1:6 er
krevende i forhold til utbygging og framføring av veier. I områdereguleringen er det
skrevet at bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at
unødvendig terrenginngrep unngås. Landskapet må være førende for bebyggelse og
infrastruktur.
• Det er ønskelig med aktivitet i et boområde og sosial interaksjon ved å ta vare på
bestående natur/vegetasjon.
• I kommunedelplanen er det omtalt at det bør legges til rette for nær- eller
fjernvarme, samt vurdere kombinasjon av elektrisk og nær/fjernvarme.
• I kommuneplanen er det beskrevet at det satses på etablering av jordvarme i
utbyggingsområder.
• Kartlegging av artsmangfoldet var ikke tilfredsstillende forut for vedtak om
kommunedelplanen. Det vises til § 8 i naturmangfoldloven. Det må avklares
virkninger for friluftsliv i detaljreguleringen.
• Det vedlegges Naturvernforbundet i Søgnes merknader til kommunedelplanforslaget
for Kjellandsheia.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Planområdet er regulert gjennom kommunedelplan (Kjellandsheia, av 16.06.2011) og
områdereguleringsplan (Kjellandsheia Syd, av 17.12.2015), og er godkjent til
boligbebyggelse. På grunnlag av dette utarbeides detaljreguleringsplan for
boligområdet.
✓ Det er i planarbeidet gjennomført kartlegging av biologisk mangfold og utarbeidelse
av rapport.

Merknader fra Helge Dvergsnes (m.fl.), Oftenesveien 21, datert 15.01.2019:
• Innspill fra beboere i Oftenesveien 15, 17, 21 og 25. Oftenesveien er smal, og
benyttes av ca. 50 fritidsboliger og ca. 20 eneboliger. En ny båthavn vil generere mer
trafikk. Den senere tids utbygging av boliger, fritidsboliger og ny båthavn, har
medført tungtrafikk. Biler har vanskeligheter med å møtes på vegstrekningen.
• Planlagt sykkelsti er på vestsiden av vegen, selv om alle boligene er på østsiden. Veg
bør utbedres nå, og fortau/sykkelsti bør ligge på østsiden av Oftenesveien.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Planområdet er regulert gjennom kommunedelplan (Kjellandsheia, av 16.06.2011) og
områdereguleringsplan (Kjellandsheia Syd, av 17.12.2015), og er godkjent til
boligbebyggelse. På grunnlag av dette utarbeides detaljreguleringsplan for
boligområdet.
Detaljregulering Oftenesheia, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 45

✓ Detaljreguleringsplanen vil bestå av nye boliger, atkomstveger, lekeplasser og
rekreasjonsområder.
✓ Oftenesveien er en blindvei, og det er begrenset med trafikk. Eksisterende
fritidsboliger har en annen brukerfrekvens enn tidspunkt når skolebarn bruker veien.
✓ Planlagt småbåthavn omfatter kun ca. 26 nye båtplasser, og det reguleres ikke bilveg
til småbåthavna.
✓ Regulert gang-/sykkelveg i overordnet plan er koblet sammen med eksisterende
gang-/sykkelveg langs Leireveien, som gir mindre kryssing for gående og syklende.
Nye fremtidige boligfelt ved Juviga og Neslandsheia, er gunstig ved valgt side av ny
gang-/sykkelveg.
✓ Utbedring av Oftenesveien må vurderes i forbindelse av nye boligfelt i B309 og B311.

Merknader fra Stig Trydal (m.fl.), Juviga 21, datert 11.01.2019:
• Nils Andersen og Stig Trydal eier en del av strandsonen i den sydlige delen av Juviga
med en lengde på 15 meter, inn mot gnr/bnr 31/68. Parsellen består av eldre
brygger. Eventuelle nye brygger og sjøboder ønskes gjennomført i samhandling med
detaljregulering av B20 i kommuneplanen.
• Området ønskes fornyet med sjøboder på 25 m2 BYA pr bod. Området er avsatt til
dette formålet i overordnet plan.
Tiltakshavers kommentar:
✓ Det reguleres til formål brygge og uthus.
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9 Avsluttende kommentar
Detaljreguleringsplanen for Oftenesheia har videreført føringene som er gitt i overordnet
plan. Det er gjennomført kartlegging og befaring i planområdet som gir grunnlag for videre
god planlegging av boligområder, infrastruktur og grønnstruktur.
Landskapet er vurdert, biologisk mangfold er registrert, og automatisk fredete kulturminner
er avklart.
En har dermed et godt bearbeidet grunnlag som har resultert i en velfungerende
detaljregulering, med direkte atkomst til friområde mot vest med badeplass, turveg og ny
småbåthavn.
I planprosessen er det ikke avdekket store konfliktområder. Planforslaget regulerer store
grønnstrukturområder som buffersoner mot tilstøtende boligområder og landbruksareal.
Dette gir godt bomiljø, opprettholder drivverdige landbruksareal, og gir gode rammer for det
biologiske mangfoldet.
Hovedhensikten med planen er regulering av nye frittliggende småhusbebyggelse,
samferdsel og grønnstruktur, samt opprettholdelse av to eksisterende bolighus i nord.
Planområdet omfatter to boligflater (B308 og B310) og småbåthavn (SH302) i overordnet
plan. Regulering av større arealer gir god arealdisponering. Det er valgt å regulere en
kompakt småbåthavn ved sjøen og fristille arealene på land i sør til et større
sammenhengende friområde med en god turveg fra øst til vest.
Det er regulert nytt fortau langs deler av atkomstvegen inn i planområdet som gir trygge
forhold for myke trafikanter. Planen har lagt vekt på å gi nye boligtomter kort avstand til
tilstøtende friområder.
Oftenesheia vil gi Søgne kommune gode, solrike, attraktive og kvalitetsrike boligtomter, med
tilstøtende rekreasjonsområde, og kort avstand til ny småbåthavn.

ViaNova Kristiansand AS
EFL
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
DETALJREGULERING OFTENESHEIA
I SØGNE KOMMUNE

Metode og forutsetninger
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
-

Svært sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.
kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)
det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade
1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.
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Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.
Ingen alvorlig skade
Systembrudd er
uvesentlig
Ikke varig skade
Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.
Midlertidig/behandlings- System settes ut av drift
krevende skade
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom.
Langvarig miljøskade
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i
følgende tabell:
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt:
Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt:
Tiltak vurderes i fht nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende
tabell.
Tabell 2 Analyseskjema
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred

NEI

2. Snø-/isras

NEI/J
A

3. Flomras
4. Elveflom
5. Radongass

NEI
NEI
NEI
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2

1

1

Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.
Et lite begrenset areal
sørvest for høyeste
toppen på Oftenesheia er
vist med aktsomhet
snøskred i kart fra NVE
Atlas.

I h.h.t. NGU sitt
aktsomhetskart for radon,
er vestlige del av
planområdet definert som
moderat til lav, og østlige
del definert som usikkert
om det er fare i
planområdet. Det bør
brukes radonsperre ved
nyetablering av boliger.
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Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt
7. Nedbørutsatt
8. Utsatt for springflo/flom i
sjø/vann
9. Utsatt for flom i bekk (lukket)

NEI
NEI
NEI

Tiltak nær/ved sjø må tåle
springflo.

NEI

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
10. Sårbar flora

NEI

1

1

11. Sårbar fauna/fisk

JA

2

2

12. Verneområder
13. Vassdragsområder
14. Fornminner (afk)

NEI
NEI
NEI

15. Kulturminne/-miljø

NEI

Det er gjennomført
registrering av biologisk
mangfold. Det er ikke
registrert naturtyper av
høy verdi i området. Det
er ikke registrert sjeldne
eller truede arter, foruten
villeple som bør tas vare
på i kantsonen. Det er
ikke registrert svartelista
arter.
I h.h.t. Miljødirektoratets
naturbasen er det ikke
registrert sårbar
fauna/fisk. Sør øst i
randsonen er det i h.h.t.
databasen
Artsdatabanken registrert
Sivspurv som nær truet
(NT). Det er heller ingen
spesielle registreringer i
sjøen.

I databasen Askeladden,
er det ikke registrert
automatisk fredete
fornminner, innenfor
planområdet. Utenfor
planområdet i vest og øst
er det registrert
automatisk fredete
fornminner.
Fylkeskonservator skriver
at eventuelle berørte
fornminner må bevares
eller søke dispensasjon
om frigiving.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vei, bru, knutepunkt
Havn, kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar
Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Område for idrett/lek
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NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
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25. Rekreasjonsområde
26. Vannområde for friluftsliv

NEI
NEI

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Akutt forurensning
Permanent forurensning
Støv og støy: industri
Støv og støy: trafikk
Støy: andre kilder
Sulfidholdig fjell

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

33. Forurenset grunn
34. Forurensning i sjø/vassdrag
35. Høyspentlinje (stråling)

NEI
NEI
NEI/J
A

36. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
37. Avfallsbehandling
38. Oljekatastrofeområde

1

1

Berggrunnen består av
amfibolitt,
hornblendegneis,
glimmergneis, stedvis
migmatittisk.

1

1

Eksisterende
høyspentlinje skal legges
om eller i bakken. Ingen
fare.

NEI
NEI
NEI
Medfører planen/tiltaket:

39.
40.
41.
42.
43.

Fare for akutt forurensning
Støy og støv fra trafikk
Støy og støv fra andre kilder
Forurensning til sjø/vassdrag
Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
44. Spesiell klatrefare i forbindelse
med høyspentmaster

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
Transport. Er det risiko for:

45. Ulykke med farlig gods
46. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

NEI
NEI
Trafikksikkerhet

47. Ulykke i av-/påkjørsler
48. Ulykke med gående/syklende
49. Andre ulykkespunkter

NEI
NEI
NEI
Andre forhold

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål
51. Er det potensiell sabotasje/terrormål i nærheten?
52. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm
53. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc)
54. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

NEI
NEI
NEI

NEI/J
A

2

2

Det må vurderes behov
for sikring av eventuelle
stup.

NEI

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
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55. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
56. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

NEI
NEI

Endelig risikovurdering: I h.h.t. risiko sjekkliste, tabellen ovenfor og utarbeidede
temarapporter, ligger oppramsede hendelse/situasjon under grønn kategori.

Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

2, 11, 53
5, 10, 32, 35

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK:
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak.
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
Forhold som i h.h.t. tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering
av tiltak, er gitt nedenfor:
Det er ingen tiltak som utmerker seg spesielt, utenom følgende:
- Pkt. 2 Snø-/isras:
Det er ingen boligbebyggelse, lek eller veg som skal reguleres i berørt område.
Fare for uønsket hendelse er dermed liten.
- Pkt. 11 Sårbar fauna/fisk:
Registrert fugl er i ytterkant av planområdet mot jorder i sørøst, og reguleres med
grøntstruktur. Planen vil dermed gi liten påvirkning.
- Pkt. 53: Stup:
Stup inn for planområdet som er tett opp til boligbebyggelse eller friområde, må
vurderes om behov for sikring.

ViaNova Kristiansand AS
Kristiansand, 14.05.2019
Even F. Lorentsen

DETALJREGULERING OFTENESHEIA,
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Side 5 av 5
ViaNova Kristiansand AS

221/4
31/16

30/78

31/15

30/90

31/2
31/2

30/82

31/7

31/114
31/55

31/2
30/28

31/37

30/5
31/51

31/159
31/126
31/159
31/22

G=29,5
H01=24,5

G=30,0
H01=25,0

31/125

3

31/147
31/124

31/123

27

27

20m

t 3x

Sik

4

Sikt 3x20m

31/22
31/129
31/159

G=33,0
H01=28,0

G=32,0
H01=27,0

5

32/45

26

31/130

25

31/122

31/114

31/128
31/127

G=32,0
H01=27,0

6

31/4

24
G=33,0
H01=28,0

31/133

G=31,5
H01=26,5

31/132
31/131

G=30,0
H02=25,0
H01=22,0

8
20m

21

Sikt 3x2

20

19

18

17

16

31/136

15

14

13

12

11

0m

t 10
x20
m

Sikt 3x20m

10

3x2

0m
x2

0m

Lek 2
M=32,0
H01=24,0

M=42,0
H01=34,0

M=42,0
H01=34,0

M=38,5
H01=30,5
M=36,0
H01=28,0

Sikt

0m

3x2

Sikt 3x

20m

Sikt

3x2

Sikt 3x
20

0m

m

M=41,0
H01=33,0

M=40,5
H01=32,5

M=33,0
H01=25,0

31/20

0m

28

3x2

0m

M=34,0
H01=26,0

x2

3
ikt

S

0m

x2

t3

Sikt 3x2

M=41,5
H01=33,5

Sikt

31/148

0m

M=41,0
H01=33,0

30/4

29

33

31/215

20m

30

Sikt 3x

M=38,0
H01=30,0

31

M=41,5
H01=33,5

M=41,0
H01=33,0

32

M=41,5
H01=33,5

M=32,0
H01=24,0

27

33,5

26

M=42,0
H01=34,0

M=43,0
H01=35,0

M=31,0
H01=23,0

25

M=43,0
H01=35,0

M=42,5
H01=34,5

t6
Sik

Sik

22

G=29,0
H02=24,0
H01=21,0

9

t 3x

Sikt

23

Sik

31/114

31/133/*/2

31/132/*/2

24

31/5

31/58

G=30,0
H01=23,0

23

7
31/231/5
31/2

G=30,5
H02=25,5
H01=22,5

31/133/*/1

31/4

G=28,5
H01=23,5
U01=20,5

31/152 31/152
31/132/*/1

G=29,0
H01=24,0
U01=21,0

Sik

M=37,0
H01=29,0

M=38,0
H01=30,0

31/45

M=41,0
H01=33,0

M=38,0
H01=30,0

M=40,5
H01=32,5

31/48

M=38,0
H01=30,0

M=40,5
H01=32,5

32
Lek 1

M=40,5
H01=32,5

31/64

31/44

31/60

31/63

31/1

31/76
31/3
31/77
30/174

31/105
30/175
31/106
31/68

30/178

31/87

31/27

30/180

31/29
30/11

Regulert bredde 9,75

Regulert bredde 7,00

8,00
1,00 0,25

2,50

5,00

2,50

2,50

0,25 1,00

1,00 0,25

1:4

1:4

2,25

1:4

1:2

1:2

2,25

1:4

1:2

1:2

Adkomtsveg A2 med fortau
>50/100 boliger

Adkomtsveg A1
<50/100 boliger

o_SKV1

o_SKV1, o_SKV2

Regulert bredde 5,00

3,50
0,75

1,75

1,75

0,75

1:4

1:4

Privat felles atkomstveg
f_SKV1, f_SKV2, f_SKV3, f_SKV4, f_SKV5

0,25 1,00

221/4
31/16

30/78

31/15

30/90

31/2
31/2

30/82

31/7

31/114
31/55

31/2
30/28

31/37

30/5
31/51

31/159
31/126
31/159
31/22

G=29,5
H01=24,5

G=30,0
H01=25,0

31/125

31/147
31/122

31/124

31/123

31/130
31/114

G=33,0
H01=28,0

31/22
31/129

G=32,0
H01=27,0

31/159
32/45

31/128
31/127

G=32,0
H01=27,0

31/4

G=29,0
H01=24,0
U01=21,0

G=33,0
H01=28,0

G=28,5
H01=23,5
U01=20,5

31/152 31/152
31/133

31/133/*/1

31/132/*/1
31/231/5

G=31,5
H01=26,5

31/132
31/131

31/2

G=30,0
H02=25,0
H01=22,0

31/5

G=30,5
H02=25,5
H01=22,5

31/4

31/58

G=30,0
H01=23,0

31/133/*/2

31/132/*/2

G=29,0
H02=24,0
H01=21,0
31/114

31/136

M=31,0
H01=23,0
M=32,0
H01=24,0

M=42,0
H01=34,0

M=43,0
H01=35,0

M=42,5
H01=34,5

M=43,0
H01=35,0

M=42,0
H01=34,0

M=32,0
H01=24,0

M=38,5
H01=30,5

30/4

M=36,0
H01=28,0
34,0

M=41,5
H01=33,5

M=41,5
H01=33,5

M=42,0
H01=34,0

33,0

M=41,0
H01=33,0

M=33,0
H01=25,0

29,5

M=38,0
H01=30,0

31/20

M=34,0
H01=26,0

31/148

31/215

M=41,0
H01=33,0

M=41,5
H01=33,5

M=41,0
H01=33,0

M=40,5
H01=32,5

M=37,0
H01=29,0

M=38,0
H01=30,0

31/45

M=41,0
H01=33,0
31/48

M=38,0
H01=30,0

M=40,5
H01=32,5

M=38,0
H01=30,0

M=40,5
H01=32,5

M=40,5
H01=32,5

31/64

31/44

31/60

31/63

31/1

31/76
31/3
31/77
30/174

31/105
30/175
31/106
31/68

30/178

31/87

31/27

30/180

31/29
30/11

482237

221/4

160
SP 110
P
SP

483553

SP

0
1132
SPVL

480967
480968
445891
445890
445888

30/78

480969
31/15

483552
482993 482994
483554
481647

480965
480966
446056

480078

480970

483558

483555

445886

VL160

30/82

SP
VL

481648

482905

480964

30/90

VL160

473629

482052

468427
468428

468432
468434

31/16

480925
31/2
31/2

31/55

31/2

31/7

VL40

481065

31/114

482668

480961

VL

SPO160

481064

31/37

VL160

481658

480959

446120

480953

446119

VL

480960
480956
480957

30/5
31/51

31/159
31/126

OK32

473620

31/22

473618

480955

480952

31/130

480926
480943

VL110
SP160
OV250

480942

482616

480927

OK38

480945
480944

480950
480933

31/159

VK38

31/129

31/128

482615

480940

G=32,0
H01=27,0

SP160
OV200
VL50

480941
480935

480934

32/45
31/127

SK38

31/4

VL
VL
75

OV

31/133

SK32

480939

G=31,5
H01=26,5

31/132

PV

31/131

G=30,0
H02=25,0
H01=22,0

40

480938

31/133/*/2

31/132/*/2

0

480937
480936

SK5

SP P
VL PVVC 160
C 160

31/114

481207

G=29,0
H02=24,0
H01=21,0

VA-20
SP PVC 160
VL PVC 160

31/136

SK7
481208

M=42,0
H01=34,0

481206

VK19

OK19

M=43,0
H01=35,0

M=42,0
H01=34,0

34,0

33,0

M=41,5
H01=33,5

M=41,5
H01=33,5
31/215

M=43,0
H01=35,0

M=42,5
H01=34,5

M=41,0
H01=33,0
PVC
SP

160
OV PVC 200
160
VL PVC

SK11

31/58

Mulighet for fremtidig
ringleding for vann

OK24

OK12 VK11
M=31,0
H01=23,0

M=32,0
H01=24,0

SK15

M=42,0
H01=34,0

31/4

G=28,5
H01=23,5
U01=20,5

G=30,0
H01=23,0

60
VC 1 0
SP PPVC 16
VL

C

31/5

G=30,5
H02=25,5
H01=22,5

31/133/*/1

31/132/*/1

OK27
G=29,0
H01=24,0
U01=21,0

G=33,0
H01=28,0

480932

50
OV2
0
VL4 0
6
SP1 0
6
VL1

31/231/5
31/2

SK27

G=32,0
H01=27,0

480931
31/152 31/152

VA-21

G=33,0
H01=28,0

SP P
OV P VC 160
VL PVVCC 315
160

31/114

480930

S
O P PV
VLV PV C 16
PV C 3 0
C 1 15
60

31/124

31/123

0
SP16
VL160

VL
VL1125
60

31/122

VL
OV PVC
SP PVC 160
PV 20
C1 0
60

C 160
VL PVVC 200
P
V
O
C 160
SP PV

480928

31/147

1
VL

480929
480954

480951

G=29,5
H01=24,5

G=30,0
H01=25,0

31/125

VL110

480958
31/159

31/22

30/28

481661

480962

M=32,0
H01=24,0

M=38,5
H01=30,5

30/4

0
16 5
OK18 SK18 M=36,0
H01=28,0
C 3160
V
29,5
P VC 1
SP V PPVC
M=38,0
O
H01=30,0
31/148
VL

M=33,0
H01=25,0

M=34,0
H01=26,0

31/20

OK15

SK19

M=41,0
H01=33,0

160
SP PVC 16
0
VL PVC

M=41,0
H01=33,0

31/48

M=40,5
H01=32,5

M=37,0
H01=29,0

M=38,0
H01=30,0

VK18
M=40,5
H01=32,5

OK20 SK20

M=38,0
H01=30,0

31/45

M=38,0
H01=30,0

446121

M=40,5
H01=32,5
VL50

VK21

M=41,0
H01=33,0

M=41,5
H01=33,5

M=40,5
H01=32,5

31/64

SK21
31/44

31/60

454322
454321

40

31/63

VL3
2

VL

VL63

31/1

454327
454330

VL

VL40

454326
454329
445969
445968

VL

32

454325
454328

31/76

SP

31/3

V

30/174

2
L3

VL

50

VL

31/77

30/175
31/106

VL

10

32

VA-999

31/68

1
SP

VL

SP
P
VL 63
63

31/105

30/178

467690
VL25

25

31/87

VL2
5

VL

30/180

20

31/27

VL

481212

31/29
30/11

468842

Biologisk mangfold Oftenesheia
Søgne kommune
Asbjørn Lie
Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder
2018

2

Forord
Naturmuseum og botaniske hage, universitetet i Agder er bedt av Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS, på vegne av Repstad Eiendom AS, om å foreta en biologisk
mangfold - undersøkelse i forbindelse med en reguleringsplan på Oftenes i Søgne
kommune.

Prosjektleder Asbjørn Lie, har stått for registreringene i felt og har skrevet rapporten.
Førstekonservator Per Arvid Åsen står faglig ansvarlig ved Naturmuseum og botanisk
hage, Universitet i Agder. Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for
oppdraget.
Kristiansand, 2018.

Vennlig hilsen

Raul Ramirez
Direktør

Asbjørn Lie
Prosjektleder
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Sammendrag
Det planlagte utbyggingsområdet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse på
Oftenes. Området grenser til et aktivt drevet kulturlandskap mot øst, med kantskog
av løvskog i grenseområdet. Inne i utbyggingsområdet finnes et gammelt
kulturlandskap i en gjengroingsfase, mest typisk i område B i kart 4, men sporene er
også tydelige i kantsonene om det aktivt drevne kulturlandskapet (Y-Z, K-G). Her
finnes de typiske elementer fra eldre driftsformer med lauva lindetrær, stubbelauvet
(S, X, Y, Z, G i kart 4). Disse trærne har både kulturhistorisk verdi og som store og
gamle trær har du stor verdi for det biologiske mangfoldet. Det er mye hassel, lind,
selje og andre løvtrær i kantsonen, men også en del frukttrær, kirsebær, pære, eple
og rips spesielt i område K Den eldste og minst påvirkede skogen finnes naturlig nok
oppe på de skrinne heiene (P, Q, R og H) dominert av furu, men med stort innslag av
eik. Kristtorn er et karakteristisk innslag i skogen.
Det er registrert ei stor gammel ask (R i kart 4) og to villepletrær (X i kart 4) i
kantsonen ved småbruket i R. Både ask og villeple står på rødlista som sårbare. Den
største trusselen mot ask er askeskuddsyke, og en trussel mot villeple er
hybridisering med eple.
Det er registrert lite fremmede arter i det undersøkte området.

Konklusjon
Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven, er rimelig godt dekket gjennom denne
undersøkelsen. Det er ikke registrert naturtyper av høy verdi i området. Men
kantsonen mot kulturlandskapet er det rikeste i området, og vil være en fin korridor
for biologisk mangfold inn i et bebygd område. Her er også rødlistearten villeple
registrert, og kan tas vare i kantsonen. Områdene med gammel barskog på toppene
er av lite omfang. Disse områdene er under stort utbyggingspress, bør tas vare på
gjennom mer overordnede arealplaner.
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1 Innledning
Reguleringsplanområdet ligger ved Oftenes på vestsida av Torvefjorden i Søgne
kommune. Området er en del av et større reguleringsplanområde, se kart 1 og 2
nedenfor.

Kart 1 Reguleringsplanområdet, på Oftenes, feltene B308, B310 og SH302, i Søgne
kommune.

Kart 2 Området, felt B308, B310 og SH302, som skal undersøkes med tanke på
biologisk mangfold er en del av et større reguleringsplanområde.
5

2. Materiale og metode
Området ble undersøkt i felt 17. oktober og 28. november 2018. Det ble registrert
karplanter, sopp, fugl og andre organismegrupper som er enkle å registrere i felt. Det
ble samlet inn litt materiale til Agderherbariet av karplanter. Det er laget en planteliste
over karplanter som er registrert i planområdet, øvrige arter er publisert i
Artsdatabankens Artsobservasjoner. Status for biologisk mangfold i området er
sjekket gjennom Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens artskart.
Områdebeskrivelsen og registreringene baserer seg på notater knyttet til veipunkter
markert med GPS (Garmin GPSmaps60CSx) under feltarbeidet, se kart 4 nedenfor.

3. Resultater
3.1 Status
3.1.1 Naturtyper (Miljødirektoratet) og Artsobservasjoner (Artsdatabanken).
Det er ikke registrert Naturtyper, og kun 3 plantefunn i tilknytning til B308, B310 og
SH302, dette er vanlige arter.

3.2 Egne registreringer
Det er registrert rundt 60 ulike karplanter, rundt 20 fuglearter, litt sopp, mose og lav
av lett kjennelige arter i og i tilknytning til undersøkelsesområdet. Registreringen er
tilgjengelige gjennom Artsdatabankens Artskart.
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Kart 3 Veipunktene og sporloggen viser området som ble undersøkt 17. oktober og
28. november 2018.

3.2.1 Områdebeskrivelse
Det undersøkte området består av kystnær furudominert hei med et aktivt drevet
jordbrukslandskap mot øst. Det går små dalsøkk inn i området som tidligere har vært
en aktivt jordbrukslandskap, men nå i en gjengroingsfase (B i kart 4). Kantskogen
mot den fulldyrkede enga er den rikeste delen av området, men den eldste skogen
finnes som en skrinn furuskog på toppene. Det nordligste feltet (B310) grenser mot
og inkluderer noe bebyggelse, her finner vi en del av karakteristiske gamle
lauvingstrær av lind (S, X, Y), som også finnes langs den dyrka marka i Z og G i kart
4. I denne sonen finnes også en del gamle frukttrær av kirsebær, pære, eple i tillegg
til rips. I mot vest grenser området mot et nytt bolighelt. Disse elementene er
dokumentert med bildene nedenfor. Hvor bildene er tatt finner du på kart 4.
Rødlistearter
Det er registrert to rødlistearter, ask (sårbar) ved småbruket (R i kart 4) og villeple (to
trær ved X i kart 4.
Det er registrert lite fremmede arter i området, men blant annet en hvit valurt
(hageform av valurt), samlet inn til Agderherbariet, ved ei steinfylling ved F i kart 4.
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Kart 4 Kart med bokstavmarkereringer som viser område omtalt i bildetekstene
nedenfor.

Bilde 1 og 2 (1939 – 1940) Heier med eik, furu, einer og røsslyng er typisk for
kystsonen på Sørlandet (A i kart 4). Områder med tidligere innmark og beite gror til
når tradisjonelt jordbruk opphører (C i kart 4).
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Bilde 3 og 4 (1941-1942) Bakkevegetasjon med mye gjøkesyre (C i kart 4), se også
bilde 2. Området grenser inn mot typisk gjengroingsområde som trolig tidligere har
vært eng med gjengroing med trær og busker. B i kart 4.

Bilde 5 og 6 (1944-1945) Ospeholt med stort innslag av bjørk. Det brune i bildet er
einstape, en typisk gjengroingsart. Område B i kart 4.

Bilde 7 og 8 (1946-1947) Dalen fra gjenroingsjordet B og den dyrka marka ved D
med en tydelig sti. Små koller i kant med litt lind i bilde 8. D i kart 4.

Bilde 9 og 10 (1948-1959). Liten fylling (D kart 4) langs stien ut mot åpen fulldyrket
eng (F i kart 4).
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Bilde 11 og 12 (1950-1951) Kantskogen i jordekanten ved G (bilde 11), E-G i kart 4
er preget av lind.

Bilde 13 og 14 (1952-1953) Valurt er funnet ved skrotemark, F i kart 4. Stubbelauvet
lind ved G i kart 4.

Bilde 15 og 16 (1954-1955). Detaljer fra området med stubbelauvet lind i område G i
kart 4.

Bilde 17 og 18 (1956-1957) Parti med gammel furu H i kart 4.
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Bilde 19 og 20 (1958-1959) Blåbær furuskog med (mat)soppen traktkantarell. H i kart
4.

Bilde 21 og 22 (1960-1961). Småvokst skog med blåbær og eik i område I. I område
J-K har det preg av gammel igjengrodd beitemark.

Bilde 23 og 24 (1962-1963) I område K er preget av gjengrodd kulturmark tydeligeree
med hassekratt, og gjenstående frukttrær (pære, eple, trolig villapal og rips).

Bilde 25 og 26 (1964-1965) Svartkremle i blåbæreikeskog med stort innslag av
kristtorn. Område J-L i kart 4.
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Bilde 27 og 28 (1966-1967) Kystrustkjuke på liten død eik, og tidligere åpent område
med yngre furu J-L i kart 4.

Bilde 29 og 30 (1969-1970) Oftenesheia med utsikt mot Leirkilen. Bilde 30 viser heia
mot sør (P i kart 4) fra samme utkikkspunkt. N i kart 4.

Bilde 31 og 32 (1975-1982). Vanlig navlelag og kystnavlelav i svaberg ved N i kart 4.
stor kristtorn med bær. Q-P i kart 4.
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Bilde 33 og 34 (1983-1984) Område O sett fra P i kart 4. Nybyggerfelt skimtes i
bakgrunnen. Typisk gammel kystfuruskog på toppen av heia P-Q.

Bilde 35 og 36 (1985-1986) Gammel kystfuruskog med gamle furutrær med stort
innslag av eik. Område P i kart 4.

Bilde 37 og 38 (1987-1989) Utsikt fra P i kart 4 mot Leirkilen. Grå traktsopp i bilde 38.

Bilde 39 og 40 (1995-96) I en forsenkning på toppen av heia finnes et større felt med
myrplanten pors (bilde 39). Skrinn furuskog på toppen av heia Q i kart 4.
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Bilde 41 og 42 (1997-1998) Utsikt mot det gamlegjengroingsjordet i B sett fra heia
ved R (kart 4). Større kristtorn ved R i kart 4.
Bilder fra felt 310 28. november 2018

Bilde 43 og 44 (2719 og 2721) Gammelt kulturlandskap på Oftenes med utsikt mot
småbruket ved R, og kantskogen langs jordene ved Y-Z i kart 4.

Bilde 45 og 46 (2722-23) Kantsonen mot jordet sett fra småbruket ved R i kart 5. På
begge bildene ses ei gammel ask (sår på rødlista) med bergflette som klatrer i treet.
R i kart 4.

14

Bilde 47 og 48 (2725-26) Krattskog nær bebyggelsen ved T i kart 4. Nylig
stubbelauvet lind i den bratte skråningen ved S i kart 4.

Bilde 49 og 50 (2727-28) Nylig stubbelauvet lind, samme lokalitet som bilde 48. S i
kart 4.

Bilde 51 og 52 (2729-30) De stubbelauvete lindene ved S, og en gammel
lauvingsstubbe ved X i kart 4.

Bilde 53, 54 og 55 (2731-33) Den stubbelauvete linda fra bilde 52. Like ved siden
står det to gamle villepler. Område X i kart 4.Siden det ikke var løv på treet kan det
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ikke med sikkerhet fastslå om det er villeple, eller en hybrid med vanlig eple. Det er
sannsynlig at det er villeple som er rødlistet som sårbar.

Bilde 56 og 57 (2734-35) Gammel hassel og lauvingstre av lind ved Y i kart 4.

Bilde 58 og 59 Gammelt kirsebærtre i jordekanten ved Y, og stubbelauvet lind ved Z i
kart 4.

5 Litteratur

Lenker til databaser
Miljødirektoratets Naturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase:
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
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Forord
Dette er et tilleggsnotat til Trafikkanalyse områdeplan Kjellandsheia Nord – Mjåland, datert
24.05.2019.
Notatet har til formål å tydeliggjøre beregningsgrunnlaget og beskrive metoden som ligger til grunn
for å beregne hvordan den fremtidige trafikken fordeles mellom fv. 3972, Leireveien og de to nye
veiene Kjellandsheia og Leireheia/Ausviga. Dette ble også kort omtalt i trafikkanalysen, men nå er
det kommet tilleggsopplysninger som er tatt med i vurderingen. Det er derfor utført nye beregninger
basert på det nyeste grunnlaget.
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1. Grunnlag
I trafikkanalysen ble trafikkgrunnlaget fra kommunedelplanen benyttet. I denne analysen er det
benyttet data fra reguleringsplaner som er vedtatt eller under behandling i kommunen pr. august
2019 i området.

1.1 Trafikkmengder Leireveien i dag
Det ble gjennomført manuelle korttidstellinger i kryss Leireveien/E39 i desember 2018. Basert på
disse tellingene ble det beregnet en ÅDT på 2500 i Leireveien på vestsiden av kryss med E39. I
nærheten av krysset er det omtrent 60 boenheter som benytter Leireveien som adkomstvei. På
sørsiden av disse boligene vil trafikkmengden derfor være lavere, og er redusert til ca 2200 kjøretøy
pr. døgn (basert på at hver boenhet generer 5 bilturer pr. døgn. Se kapittel 1.2). ÅDT vil også være
2200 i kryss Leireveien/Ausviga/Kjellandsheia.

Figur 1: Trafikkmengde på Leireveien i dag

1.2 Trafikkgenerering
Det antas at hver boenhet genererer 5 bilturer hver dag ut og inn av området. For enkelhetsskyld tar
man da ikke hensyn til interne bilturer innad i området. Dette medfører at man ikke regner med
eventuelle bilturer utenfra til f.eks. barnehager etc. Alle bilturene går til og fra boligene.
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1.3 Fremtidig utbygging

Figur 2: Beregningsgrunnlaget. Kartet viser boligfeltene som planlegges utbygd. Tallene viser antall boenheter
som planlegges i hvert felt, og adkomstvei til hvert felt er tydelig markert. Navn på felt slik de brukes i dette
notatet, står i rødt.
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1.4 Forventet trafikkvekst og retningsfordeling
Den forventede trafikkveksten fra utbyggingen baseres på at det planlegges ca 1500 nye boliger i
alle delfeltene tilsammen og at hver bolig genererer 5 bilturer pr. dag. Det forventes at utbyggingen
medfører en trafikkvekst på omtrent 7400 kjøretøy pr. døgn.
Det er ikke forventet noen trafikkvekst til eksisterende bebyggelse i området, jfr. Nullvekstmålet.
Basert på trafikktellingene antas at 10% av den nyskapte trafikken vil gå mot E39 vest, og at resten
går mot E39 øst og Lunde.

1.5 Veistandard og fartsgrenser
Det legges til grunn at de nye samleveiene i Kjellandsheia og Leireheia/Ausviga bygges etter
gjeldende veistandarder og med fartsgrense 50 km/t. Det antas ingen fysiske oppgraderinger på
Leireveien. Det antas også at fylkesveien forblir uregulert (ikke forkjørsvei) som i dag, og at
gjeldende fartsgrenser på 70 og 50 km/t forbli uendret på Leireveien. Fartsgrensen på dagens E39
antas redusert til 60 km/t, som anbefalt i trafikkanalysen.
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2. Beregning
2.1 Metode
Metoden som benyttes for å beregne hvordan trafikken fordeles i en fremtidig situasjon er en kjent
metode. Metoden baserer seg på at hvert individ velger å kjøre den beste veien – veien med minst
ulemper. Faktorer som ofte benyttes i transportmodeller for å beskrive ulempene ved forskjellige
rutevalg er tidsforbruk, lengde, kostnad (oftest relatert til bompenger og drivstoff), og veistandard
(som vil kunne påvirke komforten).
I dette tilfellet har vi svært begrenset data til å kvantifisere samlede ulemper for de ulike
rutevalgene. Lengden av hver rute og rutens veistandard er kjent, og man kan beregne antatt
tidsforbruk, basert på gjeldende fartsgrenser.
I denne beregningen blir det lagt størst vekt på tidsforbruk og sunn fornuft om hvilken vei som vil
virke naturlig å kjøre.

2.2 Beregnet tidsforbruk
Basert på prosjektert adkomstvei til de ulike delfeltene i gjeldende reguleringsplaner og
reguleringsplaner under behandling i området, kan lengden av hver rute måles og tidsforbruk basert
på fartsgrensen beregnes. I Tabell 1 på neste side vises beregnet tidsforbruk på de tre aktuelle
rutene fra utgangen av hvert boligfelt, eller fra punktet der man velger rute, til dagens E39 like øst
for kryss med Leireveien. Tidsforbruket er beregnet på bakgrunn av lengden og fartsgrensene. Det
er lagt til et tillegg på 5 sekunder for hver rundkjøring som må passeres, og 5 sekunder for hvert Tkryss hvor det enten er sannsynlig og måtte stoppe grunnet stor trafikkmengde å vike for, eller der
man ikke kjører rett frem gjennom krysset. T-kryssene som gir tillegg i beregningen er kryss
Leireveien/Leireheia og begge kryssene Leireveien/dagens E39. Beregningene tar ikke hensyn til
redusert fart gjennom skarpe svinger eller smale partier på vegen.
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Tabell 1: Beregnet tidsforbruk på de tre rutevalgene til dagens E39 øst. Tallene viser sekunder.

Beregnet tidsforbruk
Rutevalg
Kjellandsheia Leireveien
Leireheia
Kjellandsheia 1
100
290
370
Kjellandsheia 2
90
290
370
Kjellandsheia 3
110
270
350
Kjellandsheia 4
150
230
310
Kjellandsheia 5
160
220
310
Kjellandsheia 6
170
210
300
Kjellandsheia 7
200
190
270
Norddalsheia
210
180
260
Oftenesheia
250
140
230
Ausvigheia
270
160
210
Ausviga 1
290
180
190
Ausviga 2
300
190
180
Ausviga 3
320
210
150
Ausviga 4
320
210
150
Ausviga 5
340
230
140
Leireheia
390
280
90
Beregningen viser at de fleste boligfeltene har en rute som er klart raskest. Det er kun det sørligste
feltet på Kjellandsheia, Norddalsheia og de to sørligste feltene i Ausviga som har to ruter som tar
omtrent like lang tid, basert på beregningene.

2.3 Andre relevante faktorer
Selv om tidsforbruk vil være den viktigste faktoren i rutevalg i mange tilfeller, er det andre faktorer
som også spiller en viktig rolle i rutevalget. Dette kan være kvalitative faktorer på hvordan veiene og
rutene oppleves.
For eksempel vil Kjellandsheia virke som den naturlige ruta og kjøre til og fra Kjellandsheia for alle i
Kjellandsheia og Norddalsheia, da denne går tilnærmet rettlinjet ut til dagens E39. Det vil for mange
virke unaturlig å kjøre tilbake mot Leireveien, selv om denne ruta i teorien er litt raskere. I tillegg vil
Kjellandsheia gjennomgående holde bedre standard og ha vesentlig bedre kurvatur enn Leireveien.
Veistandarden er med å påvirke hvilken vei man foretrekker å kjøre, da dette påvirker førerens og
passasjerenes komfort. Som nevnt vil veien i Kjellandsheia holde god standard og ha bedre
horisontal- og vertikalkurvatur (med unntak av helt i nord) enn Leireveien. Leireveien har en
dårligere horisontalkurvatur og noen smale partier. Veien i Leireheia/Ausviga vil også ha dårligere
horisontal- og vertikalkurvatur, men ellers holde god standard.

2.4 Modell
En forenkling av modellen vil være å anta at alle bilturene til og fra samme felt velger samme rute.
Trolig vil ikke usikkerheten i beregningen bli noe større i dette tilfellet, grunnet begrenset
datagrunnlag, enn om man beregner en andel fra hvert felt som kjører ulike ruter. Dette fordi de få
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bilturene fra hvert delfelt som velger å kjøre den ruta som ikke er beregnet å være den beste, går
opp i opp med de få bilturene fra et annet felt som velger å gjøre det samme.
Det gjøres også en forenkling ved at man antar at alle bilturene skal mot øst. Det faktum at omtrent
10% vil kjøre mot E39 vest, ville bare påvirket et lite antall turer, ved at de kunne vurdert en annen
rute ut til E39. Disse få turene anses også å gå opp i opp med andre turer som følge av overnevnte
forenkling.
Modellen benytter i utgangspunktet disse to forenklingene, men det gjøres en ekstra vurdering av
trafikkfordelingen til og fra det sørligste feltet på Kjellandsheia (k7), Norddalsheia, og de to sørligste
i Ausviga (a1 og a2).
For det sørligste feltet på Kjellandsheia (k7), viser beregningene et tidsforbruk på 200 sekunder på
ruta over Kjellandsheia og 190 sekunder for ruta på Leireveien. En teoretisk forskjell på bare 10
sekunder. Her vil trolig andre relevante faktorer føre til at ruta over Kjellandsheia blir den beste og
foretrukne ruta. Disse faktorene er bl.a. at vegen gjennom Kjellansheia har bedre kurvatur, bedre
standard og færre rundkjøringer/kryss. Et annet moment er det reelle tidsforbruket. Da Leireveien
har noen smale partier, er det sannsynlig at farten blir lavere enn fartsgrensen noen steder. I nytt
kryss (rundkjøring) Kjellansheia/dagens E39 vil det være lite forsinkelse (kø) fra Kjellandsheia.
Derimot kan det bli en del forsinkelser (kø) i kryss Leireveien/dagens E39 fra Leireveien, spesielt på
morgenen. På dette grunnlag er det vurdert at vegen gjennom Kjellandsheia vil være den beste og
foretrukne ruta for dette delfeltet, og modellen gjør forenklingen med at alle bilturene til og fra dette
feltet vil kjøre denne ruta.
For Norddalsheia gjelder de samme argumentene som for Kjellandsheia. Det er også her vurdert at
alle bilturer til og fra Norddalsheia vil velge å kjøre vegen gjennom Kjellandsheia.
Beregningene for de to sørligste delfeltene i Ausviga (a1 og a2) viser at det teoretisk er 10 sekunder
lengre å kjøre Leireveien enn over Leireheia. Leireheia vil få en svingete samlevei med store
vertikale endringer. I motsetning til Kjellandsheia, vurderes den ikke som en direkte og mer naturlig
vei ut til E39. Trolig vil den lille omveien med å kjøre tilbake mot Leireveien virke som en mindre
ulempe enn å kjøre over Leireheia. Det vurderes derfor at alle bilturer til og fra de to sørligste
feltene i Ausviga, vil kjøre på Leireveien.

Trafikkmengder på Leireveien

26.08.2019

10

2.5 Resultat
Tabellen nedenfor viser antall nyskapte bilturer fra hvert delfelt, og hvilken vei (rute) de vil kjøre.
Tabell 2: Beregnet nyskapt biltrafikk og dens fordeling på veinettet.

Nyskapt biltrafikk og dens fordeling på veinettet
Boenheter Bilturer [kjt/d] på rute
Kjellandsheia
Leireveien Leireheia
Kjellandsheia 1
35
175
0
0
Kjellandsheia 2
35
175
0
0
Kjellandsheia 3
70
350
0
0
Kjellandsheia 4
60
300
0
0
Kjellandsheia 5
140
700
0
0
Kjellandsheia 6
119
595
0
0
Kjellandsheia 7
39
195
0
0
Nordalsheia
64
320
0
0
Oftenesheia
104
0
520
0
Ausviga 1
140
0
700
0
Ausviga 2
55
0
275
0
Ausviga 3
60
0
0
300
Ausviga 4
77
0
0
385
Ausviga 5
89
0
0
445
Leireheia
395
0
0
1975
SUM
1482
2810
1495
3105

Figur 3: Nyskapt biltrafikk som følge av full utbygging, og dens fordeling på veinettet.
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3. Fremtidige trafikkmengder
Figuren nedenfor viser trafikkmengdene på veiene i år 2040, når hele området forventes å være
ferdig utbygd.

Figur 4: Fremtidige trafikkmengder i området. År 2040.
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4. Oppsummering
Trafikkmengden på Leirveien er i dag beregnet å være 2200 kjøretøy pr. døgn på strekningen kryss
Leireheia og kryss Ausviga. For strekningen nærmest kryss med dagens E39 er det beregnet 2500
kjøretøy pr. døgn. Full utbygging i området er beregnet å medføre en trafikkøkning på 1500 kjøretøy
pr. døgn på Leireveien fra kryss Leireheia til kryss Ausviga. Helt nord på Leireveien ved kryss
dagens E39 vil trafikkøkningen være 4600 kjøretøy pr. døgn. Den beregnede fremtidige
trafikkmengden i 2040 på Leireveien vil da være 3700 kjøretøy pr. døgn mellom kryss Leireheia og
kryss Ausviga og for strekningen nærmest kryss med dagens E39 7100 kjøretøy pr. døgn.
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Fra: Yngvar Mjåland[Yngvar@avfallsor.no]
Sendt: 10.07.2019 13:52:52
Til: Postmottak Søgne
Tittel: Merknad til detaljreguleringsplan for Oftenesheia - Plan ID 201812

Ved regulering av nye utbyggingsområder skal avfallsløsning etableres i henhold til avfallsteknisk norm.
Utgangspunktet er at nedgravd løsning skal velges ved mer enn 30 boenheter, forutsatt at øvrige krav i normen kan
oppnås. Vi kan ikke se at det er gjort vurderinger i planforslaget som tilsier at kravet til nedgravd løsning ikke skal
legges til grunn. Vi ber om at det gjøres en vurdering av om det skal reguleres inn områder for nedgravd
avfallsløsning.
Vennlig hilsen

Yngvar Mjåland
Rådgiver
M: +47 48 00 29 25 - T: +47 38 13 70 31
Yngvar.Mjaaland@avfallsor.no - www.avfallsor.no

Søgne kommune

Vår dato:

Vår ref.:

27.06.2019

2018/11679

Deres dato:

Deres ref.:

18.06.2019

2018/3732 26387/2019

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 1051
4682 SØGNE

Høringsuttalelse til detaljregulering for Oftenesheia, planid 201812 i Søgne
kommune
Vi viser til kommunens skriv av 18.06.2019.
Planområdet utgjør ca. 95 dekar, og ligger vest for Oftenesveien og sør for Leireveien. Planen
åpner for 45 nye boliger med mulighet for 39 sekundærleiligheter. Det inngår 2 eksisterende
boliger i planområdet.
Planområdet inngår i områderegulering for Kjellandsheia. Avvik fra områdereguleringen knytter seg
primært til to nye områder for småbåtanlegg, BBS1 og BBS2, samt at småbåtanlegg på land i
hovedsak er tatt ut, og i stedet regulert til grønnstruktur, med stiforbindelse fram til småbåtanlegget
i sjøen.
Vurdering
Boligområder
Fylkesmannen finner etter gjennomgang av planforslaget at boligdelen i planen i hovedsak er
akseptabelt, vurdert opp mot de nasjonale og vesentlige regionale interesser vi er satt til å ivareta.
Vi vil likevel påpeke at området i for stor grad er bilbasert, og således til dels i strid med nasjonale
føringer knyttet til klima og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Småbåtanlegg BBS1 og BBS2 - innsigelse
BBS1 er et nytt privat småbåtanlegg, der det tillates inntil 20 sjøboder med brygge foran. I
områdereguleringen følger småbåtanlegget SH302 i hovedsak sjøkanten til friområde o_FO312.
Småbåtanlegget BBS1 i foreliggende planforslag, er følgelig i strid med overordnet plan, hvor det
bratte arealet på land er bevart som en del av det offentlige friområdet. Sjøbodene vil være uheldig
ut fra landskapshensyn, og innebære uheldige terrenginngrep i strandsonen, ved at det bl.a. må
sprenges ut fjellmasser i området som er regulert til friområde i områdereguleringen.

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65

Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/agder
Org.nr. 974 762 994

Side: 2/2

Småbåtanlegget SH302 i områderegulering for Kjellandsheia syd har følgende
reguleringsbestemmelse:
«Området skal detaljreguleres som småbåthavn før tiltak kan iverksettes. Av detaljregulering
skal det fremgå parkering, båtoppstillingsplasser, bølgedempere, planlagte byggverk,
adkomst o.l.»
Tanken bak småbåthavn SH302 i områdereguleringen, var at båtene skulle oppbevares i hus på land
og settes ut hver gang de til skulle benyttes. Følgelig skulle dette være en helt ny form for båthavn i
Søgne, med formål om bl.a. å gi et minst mulig fotavtrykk i strandsonen. Arealet østover på land
utgjør et dalføre, der bygg for båtlagring kunne bli lite synlig for omgivelsene. Dessuten var det her
god mulighet for grei veiframføring. Dette var bakgrunnen for at Fylkesmannen den 28.05.2015 ikke
hadde spesielle merknader til denne delen av områdereguleringen. Småbåtanlegget BBS1 i
foreliggende detaljregulering medfører en helt annen løsning enn forutsatt med sjøbodbebyggelse i
strandkanten. Dette skader natur- og landskapsverdiene her på en uheldig måte. I tillegg vil
bebyggelsen ha en privatiserende effekt på det offentlige friområdet.
Småbåtanlegg BBS2 er vist på motsatt side av bukta. Her er det et bryggeanlegg, men det åpnes nå
også for to sjøboder. Sjøbodene vil medføre ytterligere privatisering av området og en uheldig
utvidelse av bebyggelsen innover i bukta, hvor arealene er regulert til offentlig friområde – o_GF5.
I henhold til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, skal
bygging og landskapsinngrep unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Eventuelle tiltak bør avklares i plan. Slik avklaring
har i utgangspunktet skjedd gjennom områdereguleringen for Kjellandsheia syd.
Konklusjoner
Fylkesmannen fremmer innsigelse til småbåtanlegget BBS1 og BBS2. Innsigelsen til BBS1 kan
frafalles dersom det kun tillates anlagt naturtilpasset brygge langs fjellsiden. Innsigelsen til BBS2
frafalles dersom sjøbodene tas ut.
Med tanke på myke trafikanter, gir vi faglig råd om at det etableres fortau langs alle samleveiene.
Videre gir vi faglig råd om at det sikres en snarvei fra vestenden av vei o_SKV2 ned til
kvartalslekeplass o_GF1 og fortau o_SF1 ved parkeringsplassen o_SPP1.

Med hilsen
Knut Berg (e.f.)
ass. fylkesmann

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan

Dokumentet er elektronisk godkjent
Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund 4605

KRISTIANSAND S

Fra: Helge Nygård[helgeoftenes@gmail.com] Sendt: 05.08.2019 21:24:41 Til: Postmottak Søgne Tittel: Innspill til
reguleringsplan Oftenesheia
Viser til Reguleringsforslag Oftenesheia – Plan ID: 201812.
Som eier av båtplasser/brygge/strandsone i sydlig del av Juviga vil jeg komme med følgende innspill.

Følgende innspill bes vurdert innarbeidet i planen:

Jeg reagerer på at mitt område er endret fra gult til grønt i reguleringsplanen.
Mitt areal er tenkt som plass for sjøboder og båtplasser for båtplasser for Tangheia. Dette er tidligere forsøkt regulert
i reguleringsplanen for Tangheia, men da fikk vi beskjed om at dette måtte gjøres som en del av planen for
småbåthavn. Jeg reagerer på at området er endret til friområde og båtplassene i sjøen er forsøkt fjernet og at
adkomsten til eksisterende båtplasser er blitt dårlig.

Jeg mener at det må gjøres likt på begge sider av bukta slik at begge grunneiere kan benytte sitt areal på en likeverdig
måte.

Med hilsen

Helge Nygård
Grunneier 31/1

Sørøst

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2018/373226387/2019

Vår ref.:
2018/4179-4

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
28.06.2019

Høringsuttalelse - detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812 - Søgne
kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 17. juni 2019 vedrørende høring av forslag til detaljreguleringsplan for
Oftenesheia i Søgne kommune.
Planforslaget legger blant annet til rette for etablering av brygger, sjøboder og båtplasser.
Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Dette gjelder også for tiltak
som er i tråd med en vedtatt arealplan. Eksempler på tiltak er brygger og
fortøyningsinstallasjoner.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Agder

Postboks 185 Sentrum
Postboks 788 Stoa

5804
4809

BERGEN
ARENDAL

Regionkontor Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Fra: Nils Andersen[nils.andersen@konsmohus.no]
Sendt: 05.08.2019 23:18:26
Til: Postmottak Søgne
Kopi: trydal@brokkealpint.no
Tittel: Fwd: Innspill til reguleringsplan Oftenesheia

Viser til Reguleringsforslag Oftenesheia – Plan ID: 201812.
Som eiere av båtplasser/brygge/strandsone har vi bedt om et møte for å komme med innspill for vårt areal i
Juviga. Se opprinnelig innspill i e‐post av 11.januar 2019 under.
Vi har ikke fått mer informasjon og ikke blitt kalt inn til møte. Dette ønsker vi fremdeles å få slik at vi kan
komme med synspunkter på reguleringen.
Følgende innspill bes vurdert innarbeidet i planen:
Reguleringsplanen foreslår at arealene på nordsiden av Juviga som ligger som friområde er blitt areal for
20 sjøboder, men arealet på sydsiden som var regulert til småbåthavn med tilhørende bygninger er stort
sett blitt friomådet. Dette er stor endring i forhold til tidligere planer og det er ikke akseptabelt i forhold
til eierinteresser. Dette vil føre til en stor utsprengning til brygger og sjøboder i friområdet. Dette vil bli
mer begrenset på sydsiden.
Det er en meget ubalansert utnyttelse fra utbyggers side når det gjelder sjøboder/ båtplasser. Man har
foreslått 20 sjøboder og 26 båtplasser ut i sjøen samt mange titalls meter med brygger foran sjøboder.
Dette området er tilgrenset/ligger i et offentlig friområde hvor det er opparbeidet flotte arealer for
allmennheten. Småbåthavnen ligger utenfor det området i gjeldende områderegulering for
Kjellandsheia syd (ID201219) avsatt til småbåthavn. Dette fører til at våre arealer på sydsiden av Juviga
blir «stengt inne». Eksisterende båtplasser vil miste mye av sin adkomst/funksjonalitet og vi mener
derfor at man bør kun vurdere båtplasser langs land. På sydsiden av Juviga er det kun foreslått to
sjøboder, og deler av eksisterende brygger er satt til friområde.
Området BBS2 bør utvides helt inn til o_GF5. Dette er i henhold til områderegulering.
Området avsettes til sjøboder og tilhørende bryggeanlegg. Dette mener vi må balanseres slik at det blir
lik utnyttelse på begge sider av bukten. Vi ønsker primært større men færre sjøboder for dette området.
Sjøboden på 31/68 er ca 50m2 grunnflate og over to etasjer. Vårt forslag for område BBS2 er at det tillates
sjøboder på 25m2.
Område VFE må tillates til båtplasser med tilhørende bruk av fortøyningsanordninger, utriggere og
tilstrekkelig manøvreringsmuligheter i tilknytning til dette
Det bør etableres tilknytning av sti mellom det nye friområdet og stier som ligger i området.
Med hilsen
Nils Andersen og Stig Trydal
Juviga 21 og 23

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 24.06.2019
Vår ref.: 201842411-4
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2018/3732 - 26387/2019

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering
for Oftenesheia - PlanID 201812 - Søgne kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

18/267184-4

Deres referanse:

Vår dato:
12.07.2019

Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Oftenesheia - Søgne
kommune
Vi viser til brev fra dere av 17.6.2019 med oversendelse av forslag til detaljreguleringsplan
for Oftenesheia.
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, infrastruktur, friområder,
småbåthavn mv. Området vil ha atkomst fra kommunal veg.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

I områdereguleringsplanene for Kjellandsheia syd, Leireheia og Ausviga er det
rekkefølgebestemmelse til utbedring av Leireveien. I uttalelse til varsel om oppstart
av detaljregulering for Oftenesheia forutsatte Statens vegvesen at rekkefølgekrav i
overordnede planer skulle videreføres i denne planen. I saksutredningen til Plan- og
miljøutvalget skiver kommunen følgende: «Det er ikke lagt inn krav om oppgradering

av Leireveien da det etter nyere vurderinger er kommet frem til at trafikkbildet i
området vil bli endret som følge av nye samleveier i tilknytning til nye boligfelt. I
stedet for å benytte seg av Leireveien som atkomst til feltene, vil sannsynligvis heller
nye veier bli benyttet. Det arbeides for tiden med en områderegulering for
Kjellandsheia nord. Denne planen regulerer ny atkomst til E39, samt ny kopling til
Vedderheia og Lunde skole. Ny adkomstvei gjennom boligfeltet i Kjellandsheia vest,
koples sammen med nevnte veianlegg og fører til et endret trafikkbilde i
Kjellandsheia. I stedet for å benytte seg av Leireveien som adkomst til feltet, vil som
nevnt ny vei bli benyttet.» Til områdereguleringsplanen for Kjellandsheia Nord –
Mjåland har ViaNova utarbeidet en trafikkanalyse. Denne gjelder i første rekke
området rundt dagens E39, med nye kryss og tverrforbindelse mot Lundeveien og
Repstadveien. I analysen er det også antydet mulig fremtidig trafikkfordeling mellom
Leireveien og de to fremtidige kommunale vegen i Kjellandsheia og Leireheia. Fra
trafikkanalysen: «Trafikken til og fra boligområdet vil fordeles til de to kryssene på

dagens E39 (se Figur 9), og videre på de tre samleveiene i området. Det bygges to
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

nye samleveier i området (røde linjer), og Leireveien (sort linje) eksisterer i dag. Noen
av boligene i feltet har en slik plassering at man alltid vil velge å kjøre via samme vei
og samme kryss på dagens E39, uavhengig av destinasjon. Noen er plassert slik at
man benytter forskjellige kryss avhengig av om man skal reise vestover eller østover,
og noen er plassert slik at trafikken fordeles til to eller alle veiene. Leireveien har
høyere fartsgrense, og vil derfor være raskere å kjøre for mange, enn å kjøre
gjennom boligområdene. 90% av trafikken skal mot øst. Dette gjør at en betydelig del
av trafikken til og fra boligfeltene B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 og B13 (pluss litt
trafikk til og fra de andre feltene) vil velge å benytte Leireveien.» Statens vegvesen
mener det er for dårlig utredet hvordan trafikken fra utbyggingen i
Kjellandsheiaområdet vil fordeles på fylkesvegen og de to nye samlevegene. Før vi
kan ta stilling til om rekkefølgekrav om utbedring av Leireveien, i gjeldende
områdereguleringsplaner, kan fravikes, må det utarbeides en trafikkberegning som
mer konkret beskriver omfang og fordeling av trafikken.
-

Detaljreguleringsplanen for Tangheia-Osebakken er utlagt til offentlig ettersyn og
høring frem til 11.7.19 (Statens vegvesen har ikke fått planen til uttalelse). I
bestemmelsene til denne planen er rekkefølgekrav om utbedring av fylkesvegen
videreført. Dette avviker fra øvrige detaljreguleringsplaner i samme område, som nå
er på høring, og det fremstår som uklart hva kommunen mener.

-

Bestemmelsene 2.3, bokstav c: «Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse

innenfor planområdet, skal nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg
være etablert.» Hva som menes med bestemmelsen er omtalt i saksutredningen, men
det må også fremgå av planbeskrivelsen.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 18/08690-13

Deres ref.: 2018/3732

Dato: 04.07.2019

Søgne kommune - uttalelse - offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
Oftenesheia - Plan ID 201812
Viser til oversendelse datert 17.6.19.
Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljregulering for Oftenesheia. I oversendelse er det
opplyst at hensikten med planen er å tilrettelegge nye arealer til boligområder,
infrastruktur, friområder og småbåthavn i henhold til områderegulering for Kjellandsheia
syd. Planen åpner for etablering av 45 nye boenheter, samt inntil 39 sekundærleilighet.
Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides illustrasjoner som viser hvordan
terrenginngrepet for å etablere BBS1 vil se ut fra strandsonen.
Kulturminner
Plangrenser kommer delvis i konflikt med lokalitet ID 173475 (gnr 31/ bnr 2, 4 og 51). Vi
ber kommunen og tiltakshaveren om enten å justere grenser og ekskludere lokaliteten fra
planen, eller regulere den til bevaring (hensynssone H730).
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Adresselister:
Mottakere:
SØGNE KOMMUNE
Kopi til:
FYLKESMANNEN I AGDER

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato:

Vår ref.:

02.09.2019

2018/11679

Deres dato:

Deres ref.:

29.08.2019

2018/3732 35046/2019

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Trekking av innsigelse - detaljregulering for Oftenesheia, planid 201812 i
Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 29.08.2019.
Fylkesmannen har den 18.06.2019 avgitt uttalelse til detaljregulering for Oftenesheia, og herunder
fremmet innsigelse til områdene for småbåtanlegg BBS1 (inntil 20 boder) og BBS2 (2 boder).
Kommunen har nå imøtekommet innsigelsen knyttet til småbåtanlegget BBS1. Innsigelsen knyttet til
de to sjøbodene innenfor BBS2 er ikke imøtekommet. Kommunen viser til at dette anlegget ligger på
motsatt side av BBS1, hvor det allerede er etablert sjøboder i nærheten. Kommunen mener videre at
en utvidelse med to mindre sjøboder her ikke vil ha negativ innvirkning på området, da det bl.a. er
bratt terreng bak bodene. Området er vanskelig tilgjengelig for allmennheten samt skyggefullt det
meste av dagen. Kommunen ber, ut fra dette, Fylkesmannen om å vurdere denne innsigelsen på
nytt. Samtidig opplyses at det er gjort en justering av planen, slik at BBS2 er utvidet noe innover i
bukta i samsvar med områdereguleringen.
Fylkesmannen har etter en ny vurdering av småbåtanlegget BBS2 kommet til at det kan knytte seg
spesielle forhold til dette stedet. Innsigelsen trekkes på dette grunnlaget.

Med hilsen
Stein A. Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan

Dokumentet er elektronisk godkjent
Kopi sendt:
Vest-Agder fylkeskommune

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postboks 517 Lund

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

4605

KRISTIANSAND S

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65

Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/agder
Org.nr. 974 762 994

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 18/08690-17

Deres ref.: 2018/3732-35033/2019

Dato: 05.09.2019

Søgne kommune - uttalelse til begrenset høring - detaljregulering for Oftenesheia Plan ID 201812
Viser til oversendelse datert 29.8.19.
Saken gjelder begrenset høring av overnevnt plan. I oversendelsen opplyses det at
planforslaget er endret noe når det gjelder småbåtanleggene sørvest i planen og
innebærer endringer både i plankart og bestemmelser. BBS2 er utvidet i nord, og lenger
inn mot o_GFS. Dette er i tråd med områderegulering for Kjellandsheia syd, og det er
allerede anlagt brygge her i dag. VS1 er også justert slik at BBS2 har tilstrekkelig
manøvreringsareal. BBS1 er redusert i nord, og alle sjøbodene tatt ut. Det er også lagt inn
i bestemmelsene at det kun tillates anlagt naturtilpasset brygge langs fjellsiden.
Fylkeskommunen har ingen merknader til saken.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Adresselister:
Mottakere:
SØGNE KOMMUNE
Kopi til:
FYLKESMANNEN I AGDER

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

Fra: Nils Andersen[nils.andersen@konsmohus.no]
Sendt: 12.09.2019 22:07:14
Til: Postmottak Søgne
Kopi: trydal@brokkealpint.no
Tittel: Innspill til reguleringsplan 201812 Oftenesheia

Viser til begrenset høring vedrørende reguleringsplan for Oftenesheia.
Vi har jobbet i over ti år med å få til sjøboder i Juviga. Vi har fått råd om å vente med å søke om sjøbod, men å få lagt inn
dette i kommunedelplan og områderegulering, og har arbeidet for å gjøre dette i riktig rekkefølge.
Det er tre grunneiere i strandsonen i sydlig del av Juviga. Dette er Helge Nygård, Stig Trydal og Nils Andersen.
Det er nå lagt inn to sjøboder i reguleringsplanen. Da vil det være en av grunneierne som ikke får sjøbod, og dette vil være
en utfordring å løse mellom oss.
Sjøbodene vil være svært små i forhold til den store sjøboden som er 50m2 på to etasjer og nærmere 6 meter mønehøyde i
Juviga 34.
Beliggenheten vil være med svært liten landskapsvirkning og ligger under en høy hei som vil gjøre dem tilnærmet usynlige.
Vi vil også bemerke at omkringliggende hytter og boliger utenom våre har sjøboder. En rask opptelling viser at det er ca 40
sjøboder i det nærmeste området på Oftenes. Alle disse ligger mye mer synlig i landskapsbildet. Vi mener at det bør
være mulig også for våre boliger å få bygd sjøboder.
Vi ber derfor at antallet sjøboder endres fra to til tre. Det er ønskelig å endre arealet til 20m2 og mønehøyde på 4,5 meter.
Området kunne hatt plass til 10 sjøboder, og vi mener dette er en svært beskjeden utnyttelse av området
Vi håper at innspillet er mulig å innarbeide i reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen
Nils Andersen, Juviga 23
Stig Trydal, Juviga 21

Detaljreguleringsplan Oftenesheia
Oppsummering av innkomne merknader
Pr. 16.08.2019 VNK/RE
Navn
Statens vegvesen

Vest-Agder
Fylkeskommune

Fylkesmannen i Agder

Kystverket

1

Krav

2

Spørsmål

3

Krav

1

Faglig råd

2

Krav

1

Innsigelse

2

Faglig råd

3

Faglig råd

Råd

Merknader

Kommentar fra tiltakshaver

Rekkefølgekrav om utbedring av Leirevegen. Det
må utarbeides en trafikkvurdering som mer
konkret beskriver omfang og fordeling av
trafikken.
Krav om utbedring av Leirevegen er lagt inn i
reguleringsplan "Tangheia-Osebakken"
Bestemmelse 2.3-c "Før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor
planområdet, skal nytt kryss på eksisterende E39
med tilhørende veganlegg være etablert". Hva
som menes med dette må fremgå i
planbeskrivelsen.

Utarbeide trafikknotat for eksisterende Leireveg.

Utarbeide illustrasjon som viser terrenginngrep
sett fra strandsonen, for å etablere BBS1.

Naturtilpasse brygge BBS1.

Kulturminne ID 173475 (gnr 31/ bnr 1,3 og 4).
Enten justere plangrense eller hensynssone.

Avgrensing av lokaliteten ble endret i forbindelse med
områdeplanen. Dette er ikke justert i Askeladden. FK
oppdaterer Askeladden.

Småbåtanlegg BBS1 og BBS2. Innsigelse til BBS1
kan frafalles hvis bryggen naturtilpasses langs
fjellet. Innsigelse til BBS2 frafalles dersom
sjøbodene tas ut.
Etablere fortau langs alle samleveiene.

Bryggen i BBS1 naturtilpasses langs fjellet og sjøbodene i
BBS1 og BBS2 tas ut.

Snarvei fra vestenden av o_SKV2 til
kvartallekeplass o_GF1 og foratu o_SF1 ved
parkeringsplass o_SPP1.

Kommunen må svare ut
Tas til etterretning. VNK reviderer.

Alle vegene er adkomstveger. Området har 45 boliger.
Det er lagt inn fortau på den første strekningen da det er
her alle vil benytte.
Ikke aktuelt da det er veldig bratt.

Minner om tiltak vedtatt i arealplanen som brygge Tas til etterretning
og fortøyningsinstallasjoner, skal ha tillatelse fra
kommunal havnemyndighet før etablering.

Merknad

Avfall Sør

Råd

Minner om avfallsteknisk norm, nedgravde
løsninger skal vurderes

Tas til etterretning

Minner om retningslinjer og sjekkliste.

Tas til etterretning

Flere sjøboder på nordsiden (BBS1) enn på
sørsiden (BBS2)
Ubalansert utnytelse av område sør og nord.
Utvide BBS2 til O_GF5 i hht områdeplanen. Tillatte
flere sjøboder. Størrelse sjøbod 25m2
Område VFE tillates til båtplasser med
tortøyningsanordninger, utriggere og tilstrekkelig
manøvreringsmuligheter.
Etablere sti mellom mellom det nye friområde og
stier i området
Areal som grenser mot Tangheia-planen er endret
fra bolig til grønt.

Sjøboder tas ut av BBS1 og BBS2

NVE

1

Råd

Nils Andersen og Stig
Trydal

1

Merknad

2
3

Merknad
Merknad

4

Merknad

5

Merknad

1

Merknad

Helge Nygård

Ikke mottatt fra:
Agder Energi
Barn og unges
representant
Velforening

Sjøboder tas ut av BBS1 og BBS2
o_GF5 ligger i område SH302 i områdeplanen. Sjøboder
ikke aktuelt.
Ikke aktuelt

Vil bli etablert stier
Båtplasser knyttet til Tangheia ligger ikke i
reguleringsplan for Oftenesheia.

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2018/3732 -24508/2019
Mari Sørskår Larsen
04.06.2019

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Oftenesheia - Plan
ID 201812
Utv.saksnr
107/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
13.06.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Oftenesheia – Plan
ID 201812 ut til offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 13.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Oftenesheia – Plan
ID 201812 ut til offentlig ettersyn og høring.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Oftenesheia – Plan
ID 201812 ut til offentlig ettersyn og høring med følgende endring:



Privat småbåthavn er ikke ønskelig og småbåthavna med bygg og anlegg fjernes/reguleres om
til egnet verneformål og fjernes fra bestemmelsene
Før utlegging av planen må det utarbeides og legges ved realistiske illustrasjoner av
landskapsvirkning fra relevante perspektiver, med særlig vekt på silhuettvirkning fra kote 0
i sjø
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1(MDG) stemmer

Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Oftenesheia –
Plan ID 201812 ut til offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Repstad Eiendom AS utarbeidet detaljregulering for
Oftenesheia.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge nye arealer til boligområder, infrastruktur,
friområder og småbåthavn i henhold til områderegulering for Kjellandsheia syd. Planområdet
omfatter boligbebyggelsen B308 og B310 i områdereguleringen.

Utsnitt av områderegulering for Kjellandsheia syd

Dagens situasjon:
Planområdet ligger vest for Oftenesveien og sør for Leireveien, og er på totalt ca. 95 daa.
Planområdet er i all hovedsak skogkledd. Det er registrert en mindre sti i nordre del av
planområdet retning vest-øst gjennom dalsøkket, samt i dalen i sør, retning vest-øst. Disse
stiene er knyttet sammen i øst. Det reguleres inn to eksisterende boenheter i planen, men ellers
er planområdet ubebygget.
Vest for planområdet ligger friområde og sjø, mot nord eksisterende boligområde, mot øst
tilstøtende landbruksareal, og mot sør grønnstruktur og eksisterende boligområde. Åsryggen
mot vest og sjøen utgjør en del av rekreasjonsområdene. Fra boligområdet er det atkomst ut til
grøntområdet flere steder. Planområdet omkranses av grønnstruktur.
Planprosess:

Det ble avholdt oppstartsmøte den 20.11.18, og meldt oppstart per brev til berørte parter den
05.12.18, samt annonse i Søgne og Songdalen Budstikke den 12.12.18. Det kom inn 11 innspill
til varselet om oppstart, som er oppsummert og kommentert av regulanten i planbeskrivelsen.
Innspillene ligger også vedlagt i sin helhet (vedlegg 9).
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse (vedlegg 1-4).
Vedlagt er også landskapsplan, tekniske planer for veg og VA, og biologisk mangfold-rapport
(vedlegg 5-7).

Planforslaget

Planområdet omfatter 45 nye boenheter med mulighet for 39 sekundærleiligheter, samt 2
eksisterende boliger. Hovedvegsystemet er forlengelse av den kommunale vegen Oftenesheia,
som prosjekteres østover til nytt kryss, hvor vegen går videre mot nord og sørvest til toppen av
Oftenesheia. Det reguleres nytt fortau langs deler av atkomstvegen inn i planområdet. Sør i
planområdet reguleres småbåthavn, samt grønnstruktur. Nordvest i planområdet reguleres
kvartalslekeplass med badestrand ved sjøen.
Saksutredning:
Planforslaget følger områderegulering for Kjellandsheia syd. Det er kun noen endringer sør i
planområdet. Terrenget fra sjøen og opp til flaten i øst har for stor stigning for tilrettelegging
for bilkjøring. Tidligere regulert felles kjøreveg er dermed endret til turveg og tilstøtende areal
regulert til friområde. Det åpnes for 26 båtplasser i småbåthavnen, og disse knyttes opp mot
tomtene. Dette gir ingen økning av biltrafikk.
Større arealer av planområdet som er regulert til «boligbebyggelse» i områdereguleringsplan
for Kjellandsheia Syd, er i planforslaget regulert til friområder i randsonene. Gjennomførte
tiltak medfører ingen praktiske konsekvenser i forhold til de føringer som er gitt i overordnet
plan. Arealdisponeringen er mer grundig vurdert i forhold til arealdisponering, egnethet og
praktiske hensyn i områdeplanen.

De 45 nye boenhetene kommer på to åsrygger og vil få gode lys- og solforhold. Planområdet er
omsluttet av bratte skråninger med blandingsvegetasjon. Høydedragene med boligfelt er
senket, men det er søkt å bevare vegetasjonen i skråningene rundt for å redusere
silhuettvirkningen fra omgivelsene. Grøntdragene trekkes opp mellom boligfeltene i det nordre
området for å skape en buffer mot omgivelsene. Området vil få helt annen karakter som følge
av at det endres fra et skogsområde til et utbygd byggeområde. Det vil være behov for
nedskyting av fjell og tilsvarende noe oppfylling av terreng, dette for bl.a. å oppfylle krav til
stigning på veger og byggbare og tilgjengelige boligtomter. Lokalt uttak av stein kan brukes til
massetak i området til veibygging. Stedets karakter vil endres fra et naturområde med
påstående skog og vegetasjon, til et attraktivt boligområde med infrastruktur, lekeplasser og
randsoner som grønnstruktur i planområdet.
Rekkefølgebestemmelser:
Det knyttes rekkefølgekrav til utbedring av eksisterende bru på fv. 204 (Leireveien) ved kryss
til Kjellandsheia. Det er ikke lagt inn krav om oppgradering av Leireveien da det etter nyere
vurderinger er kommet frem til at trafikkbildet i området vil bli endret som følge av nye
samleveier i tilknytning til nye boligfelt. I stedet for å benytte seg av Leireveien som adkomst
til feltene, vil sannsynligvis heller nye veier bli benyttet.
Det arbeides for tiden med en områderegulering for Kjellandsheia nord. Denne planen
regulerer ny adkomst til E39, samt ny kopling til Vedderheia og Lunde skole.

Ny adkomstvei gjennom boligfeltet i Kjellandsheia vest, koples sammen med nevnte veianlegg
og fører til et endret trafikkbilde i Kjellandsheia. I stedet for å benytte seg av Leireveien som
adkomst til feltet, vil som nevnt ny vei bli benyttet.
Det ligger imidlertid inne i bestemmelsenes pkt. 2.3 c) et krav om at nytt kryss på eksisterende
E39 med tilhørende veganlegg skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse til
bebyggelse innenfor planområdet. Tilhørende veganlegg er å forstå som anlegget i sin helhet,
som vist i utsnittet på forrige side, inklusiv forbindelsen over til Lunde.
Det stilles også krav til opparbeidelse av veger, fortau, parkering og lekeplass innen
planområdet, samt nærmiljøanlegg (o_NM301) lenger nord i områdeplan for Kjellandsheia
syd, som er en videreføring av rekkefølgebestemmelse fra områdeplanen.

Nærmiljøanlegg i områderegulering for Kjellandsheia syd

Barn og unge:
Barns og unges interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og områdets bruk som
rekreasjonsområde. Mot vest er det et større friområde som er opparbeidet som
rekreasjonsområde, og arealer ned mot sjøen er tilrettelagt med stier, lek og badeplasser. Det
reguleres tre offentlige lekeplasser som er fordelt jevnt ved de nye boligområdene. Det er to
sandlekeplasser, og nordvest i planområdet reguleres det kvartalslekeplass med badestrand ved
sjøen. I tillegg er som nevnt rekkefølgekravet om opparbeidelse av nærmiljøanlegg i
områderegulering for Kjellandsheia syd videreført.
Planforslaget ble presentert for elever ved Samfundets skole, som har kommet med innspill til
planen (vedlegg 8).

Friområde o_GF1 med badestrand

Det blir trafikksikre løsninger med separate fortau på den nye atkomstvegen inn til midten
av feltet. Stiforbindelsen mellom eksisterende og nytt boligområde gjør at barn og unge kan
ferdes på snarveg gjennom området. Nærhet til sjø og vann legger til rette for fri lek.
Det vurderes at barn og unges interesser er ivaretatt i planforslaget.
Naturmangfold:
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet, hverken på land eller i sjøen.

Naturmuseum og botanisk hage, universitetet i Agder har gjennomført registrering av biologisk
mangfold (se rapport vedlegg 7). Det er ikke registrert spesielle forhold, med unntak av
Sivspurv og villeple i randsonen ut mot jordene i øst. Disse områdene reguleres til
grønnstruktur.
Kulturminner og kulturmiljø:
Det er ikke registrerte automatiske fredete kulturminner eller andre kulturmiljø innenfor
planområdet. Det er registrert flere automatiske fredete fornminner i nærheten av planområdet,
men de blir ikke berørt av planforslaget.
Norsk Maritimt Museum (NMM) gjennomførte arkeologisk registrering i bukta i 2013. NMM
har ikke behov for gjennomføring av nye undersøkelser. Det er ingen registreringer i
sjøområdet.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Plankart
2 Bestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Illustrasjonsplan landskap
6 Tekniske planer veg og VA
7 Biologisk mangfold-Oftenesheia
8 Innspill fra Samfundets skole
9 Innkomne merknader til oppstart

